คำนำ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554–2558
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นจากการระดมความคิดของหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยการ
ปรับปรุง และสังเคราะห์ข้อมูล จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่ พุทธศักราช 2554–2558 และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทาคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 9 หน่วยงาน
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพตามภารกิจ โดยได้นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คู่มือฉบับนี้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ และองค์ ป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบที่ 11 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ประสิ ทธิผลในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน คลอบคลุมทั้งระบบของ
การประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ในปีการศึกษา2554 ทาง
หน่วยงานสนับสนุนได้ร่วมกัน บูรณาการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
สุดท้ายนี้ทางสถาบัน ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ หัวหน้าหน่วยงาน/
ส่วนงาน และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ตลอดมา และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ทุ ก ท่ า นจะน าระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์)
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน
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บทที่ 2 องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 11 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
11.1 ประสิทธิผลในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน
ในปี 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม
2548 กาหนดให้หน่วยงาน ชื่อ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สู่สากล บริการวิชาการ และสื่อทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทาง
ภาษา พั ฒ นาความรู้ แ ละความสามารถทางด้ า นภาษาของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบั น การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่ว ยงานสนับสนุน งานด้า นการอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า
ต่อมาในปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ได้รับการแต่ งตั้งเป็นผู้อานวยการ
และดูแลการดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 หน่วยงานดังนี้
สานักงานผู้อานวยการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
ศูนย์ภาษา
ตั้งอยู่ที่ชั้น อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 4
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 4

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
“ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล”
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาต่างๆและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2. จัดระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัย
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3. พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยประสานและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
4. บูรณาการภาษาศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือการ
วิจัย เพื่อสร้างระบบการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบประกันคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้
5. สร้างระบบประกันคุณภาพในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถนามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน และประสบการณ์จากการเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน
3. เพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นเอกลักษณ์ต่อไป
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3. โครงสร้างการบริหารของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบ
งานศูนย์ภาษา

รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบ
งานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์สอนภาษาไทย

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์
ชาวต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการศึกษา

นักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป
นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
การเงินและพัสดุ
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4. ผู้บริหารของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
รับผิดชอบศูนย์ภาษา

อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
รับผิดชอบศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
รับผิดชอบสานักงานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ

นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2558
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คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฎ
2. อาจารย์ภาสกร
3. อาจารย์ฉันทนา
4. รองศาสตราจารย์อรุณี
5. คุณปุณยภรณ์
6. คุณพัชรินทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา
8. อาจารย์สุทธินี
9. อาจารย์มณวิภา
10. นางสาวดารารัตน์
11. นางสาววราภรณ์

สิตานุรักษ์
โทณะวณิก
ศศิธรามาศ
วิริยะจิตรา
ประดับศุข
อาวิพันธุ์
สอนศรี
เดชารัตน์
ยาเจริญ
ศิริลาภา
โยธาราษฏร์

ผู้อานวยการ ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ กรรมการ
รองผู้อานวยการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
คณาจารย์ประจา กรรมการ
คณาจารย์ประจา กรรมการ
คณาจารย์ประจา กรรมการ
หัวหน้าสานักงาน เลขานุการ
นักวิเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นโยบายและแผน

5. บุคลากร
ตารางที่ 1 จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ประจาปีการศึกษา 2554
ประเภท
หน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงาน ประจาตามสัญญา
สถาบันภาษา ศิลปะและ
4
1
2
วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น
4
1
2

รวม
7
7

ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2554
ประเภทบุคลากร
จานวน
ข้าราชการพลเรือน
1
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
15
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
รวม
16

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2558
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ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2554 (จาแนกตาม
คุณวุฒิการศึกษา)
จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
รวม
ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
สายสนับสนุน
ปริญญาตรี
เอก
1. ข้าราชการ
5
5
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
8
6
14
4. พนักงานชั่วคราว
2
2
4
5. พนักงานราชการ
6. พนักงานลูกจ้าง
โครงการ
รวม
10
13
23

6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อัตลักษณ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
“อนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้นาทางภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาสู่สากล”
เอกลักษณ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
2. เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3. สร้ า งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศ

7. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 และนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ตามพันธกิจของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกด้าน ทั้งด้านพัฒนางานด้านศูนย์ภาษา ด้านวิเทศสัมพันธ์และด้านศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันภาษาศิล ปะและวัฒนธรรม เพื่อ
รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2558
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4. ปรับปรุง พัฒนาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพของสถาบัน
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

8. แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง โดยครอบคลุ ม การด าเนิ น งานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 (1 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบ
ที่ 7 (4 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 8 (1 ตัวบ่งชี้) และองค์ประกอบที่ 9 (1 ตัวบ่งชี้) ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ 11 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ประสิทธิผลในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
2. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทารายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล Che QA Online โดยครอบคลุมการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม และตัว
บ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

9. นิยามศัพท์ที่ระบุในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ก ารก าหนดอย่ า งชั ด เจนว่ า ต้ อ งท า
อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่
ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของเอกสารหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ องค์ ป ระกอบของระบบ
ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ที่ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามมติส ภามหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2558
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อย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 ประกอบไปด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ คณาจารย์
ประจาหรือข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
จรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ
6 ประการ คือ
1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ
10 ประการ คือ
6.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
6.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
6.3 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
6.4 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
6.5 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6.6 จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
6.7 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
6.8 จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
6.9 จรรยาบรรณต่อประชาชน และ
6.10 จรรยาบรรณต่อสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
หรื อ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามเป้ า หมาย เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ นั้ น ๆ ของหลั ก ฐาน
ความส าเร็จ ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึงกลุ่มคนต่างๆที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการ คณะกรรมการกากับ ดูแลสถาบัน ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ
องค์การที่ทาหน้าที่กากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย
ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนด
ทิศทางการพัฒ นาของสถาบั น แผนกลยุทธ์ประกอบด้ว ยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการ
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วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบัน มีการกาหนดตัว บ่ง ชี้
ความส าเร็ จ ของ แต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละค่ า เป้ า หมายของตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนิ น งานตามกลยุ ทธ์ โดยสถาบั นนาแผนกลยุท ธ์มาจั ดทาแผนดาเนิน งานหรือแผนปฏิบั ติการ
ประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้
ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หา
ได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good Governance)
ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของแผนการปฏิบั ติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
นาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนโดยการปฏิ บัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริห ารจัดการที่
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีภาพ
โดยประชาชนสามารถรู้ ทุก ขั้ น ตอนในการด าเนิ น กิจ กรรมหรือ กระบวนการต่ า งๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลั กการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคคล โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule Of Law) คื อ การใช้ อ านาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้ าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพ ทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาความคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่
มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็น
พร้อมด้วยเอกฉันท์
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บทที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัมนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ด าเนิน การจัด ทารายงานการประเมินตนเอง โดยครอบคลุ มการ
ด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 และองค์ประกอบที่ 9 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่ งชี้ที่กาหนดสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ก าหนดตามแนวทางของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 7 ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ระดับคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดต่ากว่ามาตรฐานที่ควรเป็น
คะแนน 2 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดยอมรับได้และเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 3 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดปานกลางและเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 4 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดสูงและเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 5 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดครบถ้วน
ในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการ หรือไม่มีผลการดาเนินงาน หรือผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์
การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0
ผลการประเมินตามแนวทาง สกอ.
คะแนน 0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่
หน่วยงานจะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ หน่ว ยงานเปิดโอกาสให้มีส่ว นร่ว มของ
สมาชิกในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก
หน่ ว ยงาน จ าเป็ น ต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒ นาและการดาเนินงานของหน่ว ยงาน เพื่อให้
หน่ ว ยงานด าเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ จุ ด เน้ น มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเป็ น สากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้อง
คานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. หน่วยงานจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีล ะ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ สถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้กาหนด
ปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับ สภาพการณ์ในปั จจุ บัน ของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้ แน่ใจว่า
สมาชิกในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับ แก้ปรัชญาหรือปณิธ านของหน่วยงานตามสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไปควรเป็นการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้
กาหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนาหน่วยงานไป
สู่ความสาเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal)
และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness)
โอกาส (opportunity) และภั ย คุ ก คาม (threat) เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ที่ควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกงาน อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2.2 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละงานและมี
การมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธ์ เ ป็ น แผนปฏิบัติ การประจ าปี ต ามพัน ธกิจ ของ
หน่วยงาน
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อม
กับการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
หน่ ว ยงานควรจั ดท าปฏิทิ นการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ ก ารตามพั นธกิจ ของ
หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการด าเนิ น งานและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า ได้ มี ก ารด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒ นาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและควรมีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ภายในระยะเวลา 6
เดือน และ 12 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้า วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ประจาหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมี
การจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รั บการปรับปรุงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารประจา
หน่วยงานทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพื่อมุ่งสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009 – 2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน หรือผู้บริหารทุกระดับของ หน่วยงาน
7.2 พัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของหน่ ว ยงานคื อ ภาวะผู้ น าของคณะ
กรรมการบริ ห ารประจ าหน่ ว ยงาน มี วิ สั ยทั ศน์ เป็ นผู้ น าที่ ดี มี ธ รรมาภิ บาลรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จะทาให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรในหน่วยงานได้
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
ตามความเหมาะสม
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานให้มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี
1. คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
1.1 คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหน่ ว ยงาน กากั บดูแลหน่ว ยงานไปสู่ ทิศ ทางที่
กาหนดร่วมกัน
1.3 มี ก ารเปิ ด เผยประวั ติ ค ณะกรรมการบริ ห ารประจ าหน่ ว ยงาน รายงานการ
ประเมินตนเอง
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ
2.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารของหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานอย่ า ง
ครบถ้วนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป
พร้อมแจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุ กระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริ หารเปิดโอกาสให้ บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารมีการกระจายอานาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัว พร้อมกับมีการกากับ และตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจว่าการทางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยเน้ น การเพิ่ ม ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอน
งานที่หน้างาน (on – the – job training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้ไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทารายงานสรุปผล
การทางานและรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานเป็น
ประจาทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาหน่วยงานเป็นประจาทุกปี
7. คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้ บริ ห ารตามที่ระบุ ไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลั ยที่ว่าด้ว ยการบริห ารงานบุคคล
ผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
7.2 คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหน่ ว ยงานควรยึ ด หลั ก การประเมิ น ผล การ
บริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานไป
ใช้ ป รั บ ปรุ ง การบริ ห ารงาน อาทิ จั ด ท าแผนการบริ ห ารงาน และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานในโอกาสที่เหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขัน สูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม
การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
การสร้ า งบรรยากาศและวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ภ ายในหน่ว ยงาน การก าหนดแนววิ ธี ป ฏิ บัติ ง าน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานครอบคลุม
พันธกิจแต่ละด้านตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
3. มีการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทั กษะของผู้ มี ประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มี การก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจัด การความรู้ ที่ส อดคล้ องกั บ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
1.1 หน่วยงานศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้น เป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
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ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ห รือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อานวยการ
รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการ หั วหน้ าส านั กงาน หั วหน้ าฝ่ าย หั วหน้ างานที่ ก ากั บดู แลด้ าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
1.3 หน่ วยงานควรมีเป้าหมายในการจั ดการความรู้ โดยเน้ นเรื่ องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้น
2. ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
ครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย รวมทั้ง
ด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น
2.2 หน่ ว ยงานควรก าหนดให้ มี ก ารส ารวจผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ
ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรในหน่วยงาน
3.1 หน่ ว ยงานควรเชิ ญ บุ ค ลากรภายใน หรื อ บุ ค ลากรภายนอกที่ มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ตรง หรือมีผลงานดีเด่นด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ หรือนวัตกรรม
อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ วมกับเจ้าของ
ความรู้ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 หน่ ว ยงานควรส่ ง เสริ ม ให้ มี บ รรยากาศและวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ภ ายใน
หน่วยงาน เช่น การส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยการจั ด สรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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4.3 ควรมี การจั ด พิม พ์ ว ารสาร สื่ อสิ่ ง พิม พ์ หรือ สื่ อประชาสั ม พัน ธ์อื่ น ๆเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จาก
การจั ดการความรู้ ไปใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ห น่ว ยงาน มหาวิทยาลั ย และสั งคม นามาปรับใช้ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ควรขยายผลการปรับ ใช้ความรู้ไปยังหน่ว ยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
5.4 ควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
พัน ธกิจ และการวางแผนระดั บ หน่ ว ยงานและมหาวิ ทยาลั ย เพื่อให้ เ ป็นระบบที่ส มบู รณ์ ส ามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผนและการตั ดสิ น ใจของผู้ บริ ห ารทุ กระดั บ เพื่ อการปฏิบั ติงานตามภารกิจ ทุกด้า นของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
การบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการเงิน และสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีก ารน าผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ ระบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 จัดทาแผนระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.3 แผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่
มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware
และ facilities อื่นๆ
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- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การ
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่
เป็นพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลา
ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุก
ครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ควรดาเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจมาใช้ ใ นการจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
มีการส่ งข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ แก่ห น่ว ยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
สาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานและ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริ หารของ
หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
1.1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะท างาน ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
1.2 มี การระบุ ร ายละเอีย ดการทางานของคณะกรรมการหรือ คณะท างาน เช่ น
นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทางานฯ อย่างสม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
 ความเสี่ ยงด้ า นทรั พยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ ส่งผลกระทบ
หรื อ สร้ า งความเสี ย หาย หรื อ ความล้ ม เหลวหรือ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ เ ป้ าหมายตามพั น ธกิจ ของ
หน่วยงาน
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือต่อมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึง
ความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
2.3 ปั จ จั ย เสี่ ย งหรื อ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอาจใช้ ก รอบแนวคิ ด ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เป็นต้น
2.4 จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย เสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากมิ ติ ข องโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อ 2
3.1 ระดั บ ความเสี่ ย งอาจก าหนดเป็ น เชิง ปริ ม าณ หรื อเชิ ง คุ ณภาพที่ ส ะท้ อ นถึ ง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่า ได้
3.2 ควรมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง ในด้ า นของโอกาสและ
ผลกระทบ
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3.3 การประเมิ น โอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย ง ให้ ป ระเมิ น จากความถี่ที่ เ คยเกิ ด
เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมิ น ผลกระทบของความเสี่ ย ง ให้ ป ระเมิ น จากความรุ น แรง ถ้ า มี
เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดาเนินการแก้ไข
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ ย ง Treat การลดหรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง Transfer การโอนหรื อ กระจายความเสี่ ย ง และ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน และรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า หรื อ ผลการด าเนิ น งานตามแผนต่ อ คณะ
กรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานและประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น งานปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก้ ไ ข พร้ อ มข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แผนการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ย งที่เหลืออยู่หลัง
การจัดการ ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานรวมทั้งความเสี่ยง
ใหม่ จ ากนโยบาย หรื อสภาพแวดล้ อมทางการศึก ษาที่ เปลี่ ยนแปลงไปทั้ งภายในหน่ ว ยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
หน่วยงานจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
หน่วยงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความ
ต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึง
ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สานักงาน
รับรอง
5. มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
7. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินของหน่วยงาน
เพื่อสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ มีการจัดสรรงบประมาณและ
การจั ด ท ารายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณอย่ า งเป็ น ระบบครบทุ ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการตรวจสอบการใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รายงานทางการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกโครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจ าปี ที่ส อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ล ะพันธกิจและการพัฒ นา
หน่วยงาน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
เงินที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีแผนใช้ เงิ น อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ เพื่ อจะทาให้ ง บประมาณที่ ได้ รับจั ดสรร และ
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม
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3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและแผนพัฒนา
หน่วยงาน
หน่ ว ยงานได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามพั น ธกิ จ ของ
หน่ วยงาน และได้มีการวิเคราะห์ งบประมาณประจาปีให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่
กาหนด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจาหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่ประกอบไปด้วยงบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ
การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด มี ก ารน ารายงานทางการเงิ น เสนอผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน และ
คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานการใช้เงิน งบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้ บริห ารเป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จาก
การทางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.1 มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินเป็นประจาทุกปี และรองรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
6.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติด ตามการใช้เ งิน จั ด ทารายงานต่ างๆที่เ ป็น สิ่ งจ าเป็น ที่ ผู้ บ ริห ารจะต้ องทราบ และน าข้อ มูล มา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงานตาม
แผนที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมีก ระบวนการจั ด การความรู้ เพื่อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งหน่วยงานต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด โดยหน่วยงานสนับสนุน
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความส าคัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดาเนิ น งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ว น ประกอบด้ว ย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
และมหาวิ ท ยาลั ย ตามก าหนดเวลา โดยเป็ น รายงานที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
4 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกัน คุ ณ ภาพที่ นามาใช้ ต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดัน
ให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน
2.1 คณะกรรมการประจาหน่ ว ยงาน หรือผู้ บริห ารสู ง สุ ดของหน่ ว ยงาน ต้ องให้
ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ถึงระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่หน่วยงานกาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ล ะระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้ สู่ การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
3.1 หน่ ว ยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบในการ
ดาเนินงานของสานักเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3.2 ตั ว บ่ งชี้ ที่เ พิ่ม เติม ขึ้น ตามอั ต ลั ก ษณ์ ของหน่ว ยงานควรชี้วั ด คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
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3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุ ณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)
การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ต าม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ 3) การนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4.1 มีก ารดาเนิ น การตามระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในที่ ส มบูร ณ์
ครบถ้วนโดยมีการกาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้งแผนการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานมหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
หน่ ว ยงานควรมอบหมายให้ ผู้ รั บผิ ดชอบตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุท ธ์น าผลจากการ
ประเมิน คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ล ะปี ไปวิเคราะห์ และดาเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 4
องค์ประกอบคุณภาพ
สานักควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้ง 4 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้
ในระดับหน่ว ยงาน รวมถึงเป็น ระบบที่ส ามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ เช่น คณะ, มหาวิทยาลัย เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสานักเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้
และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน ทั้งในส่วนของระดับ
หน่วยงาน และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ
8.2 มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่ แนวทางการประกันคุณภาพการศึ กษา ที่ เป็ นวิธี ปฏิบัติที่ ดีให้ กั บ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสานักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนาผลไปพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ
6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 11 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัย นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมีก ระบวนการจั ด การความรู้ เพื่อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน นอกจากนั้นมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
อัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน การวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ และเป็นเกณฑ์ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
11.1 ประสิทธิผลในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 : ประสิทธิผลในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ประสิทธิผล คือ การดาเนิน งานขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ว่าตรงตามความคาดหวัง ที่กาหนดล่วงหน้าไว้มากน้อย
เพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ การดาเนินงานเป็นกระบวนการ
วัดผลงานที่เน้ น ด้า นปั จ จั ย น าออก ตามอั ตลั ก ษณ์ข องสถาบั น ที่ เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
2. จานวนผู้มาใช้บริการตรงตามเป้าหมาย
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
4. ผู้มาใช้บริการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
5. ได้รับการยอมรับจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
หน่วยงานมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เป็ น ไปตามความต้ อ งการ และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก า ร
โดยครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษาและด้านวัฒนธรรม
2. จานวนผู้มาใช้บริการตรงตามเป้าหมาย
มีการกาหนดเป้าหมายของผู้มาใช้บริการในระยะเวลาที่กาหนด และได้มีการสารวจ
ผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผลผู้มาใช้บริการทีเ่ ป็นไปตามเป้าหมาย
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3.1 มีการจัดทาแนวปฏิบัติในการมาใช้บริการ
3.2 การประเมินผลความพึงพอใจเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
3.3 มีการสรุปผลความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3.4 ได้รายงานผลความพึงพอใจต่อผู้บริหารของสถาบัน
4. ผู้มาใช้บริการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
4.1 ผู้มาใช้บริการได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
4.2 ผู้มาใช้บริการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการ
เรียนการสอน งานวิจัย หรือกิจกรรม / โครงการอื่นๆ
5. ได้รับการยอมรับจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.1 มีหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานของแหล่งเรียนรู้
5.2 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร/เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 ได้รับการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในหลายช่องทาง ทั้งหนังสื อพิมพ์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ตวั บ่งชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี พั น ธกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ 4 ประการ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อย
อีก 5 ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4)
การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จะต้องทางานเชื่อมโยงบูรณา
การทุ ก เรื่ อ งเข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง จึ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจึ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยค านึ ง ถึ ง
องค์ป ระกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุ ม ได้แก่ 1) ปรัช ญา ปณิธ าน
วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการ
จัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม เป็นหน่ว ยงานสนับสนุน จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 เพื่อให้ใช้
เป็นแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนาเข้า

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

-

จานวนตัวบ่งชี้
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
-

รวม
1

-

4

-

ตัวบ่งชี้ที่
7.1,7.2,7.3
และ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

-

1
1

-

7

-

7
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ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
34 กาหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ ว่ าเป็ น มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับ นี้
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จั ด การการอุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู้ แ ละสั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้
ดั ง นั้ น ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้
รวม

ตัวบ่งชี้ด้าน ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
-

ตัวบ่งชี้ที่
1.1,7.1,
7.3,7.4,8.1
และ 9.1

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
-

-

รวม
6

-

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

1

-

7
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ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ประกอบด้ว ยมาตรฐานหลั ก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆ 4 ด้าน
1.1 ด้านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสาคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้อง
ครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจานวน
เพียงพอ และเหมาะสมกับจานวนอาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจาอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จานวน
เพี ย งพอต่ อ การจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ อาคารและบริ เ วณอาคารจะต้ อ งมี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะหรือความจาเป็นอย่างอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
1.2 ด้านวิชาการ
สถาบั น อุด มศึกษามีศั กยภาพและความพร้ อมในการปฏิบัติ ภ ารกิจด้า นวิช าการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ
1.3 ด้านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวม และงบที่จาแนกตามกองทุน มีแผนการ
เงิน ที่มั่ น คง เป็ น หลั กประกัน ได้ว่ าสถาบันจะสามารถจัด การศึ กษาได้ ตามพั นธกิจและเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริ การอุดมศึกษา สถาบั นมีการจัดทารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ
การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนารายได้ไปลงทุน
ภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควบคู่ไ ปกั บ การใช้ เ งิน ทุ กประเภท และมีร ะบบการติ ด ตามตรวจสอบผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนของ
บุคลากรทุกระดับ
1.4 ด้านการบริหารจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการถ่ า ยทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
พันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทาหน้าที่กากับ นโยบาย การดาเนินการตามแผน การบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากร
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ทุกระดับ รวมทั้งกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่กาหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกากับการดาเนินงานของสภาสถาบันและการ
บริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรร
มาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลักษณะ จุดเน้น ของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้ มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2.2 ด้านการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงาน
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง
กว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย
การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของ
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุงศิ ล ปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการจั ดการเรี ย นการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้ เรียนและบุคลากรของ
สถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
มีวิถีชีวิตที่ป รารถนาและเรี ย นรู้ วิธีการจั ดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบัน
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ควบคุมการดาเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึง
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้านเพื่อให้ใช้
เป็นแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏ
ในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหาร
จัดการ
2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

-

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
7.1, 7.2, 7.3,
7.4 และ 9.1

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

-

-

รวม

1
6
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ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดาเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านนักศึกษาและผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรีย นรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึ งสามารถกระจายตัว บ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงใน
มุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สาคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้าน
บริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวน
การภายใน

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า
-

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
-

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
-

-

-

5

3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้ และนวัตกรรม
รวม

-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
7.1, 7.3, 7.4
และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

-

1
1

-

7

-

7
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ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ตัวตั้ง

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
5 ข้อ
(สมศ.16.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละ
(สมศ.16.2)
3.52
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
5 ข้อ
(สมศ.17)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1

...
...

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน

..ข้อ

/

...

..ข้อ

/

...

/

...

….ข้อ

/

...

….ข้อ

/

...

...

/

...

...

/

...

ร้อยละ …….

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 35

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

7 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

7 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
(สมศ.1)

ร้อยละ 70

ร้อยละ ....

/

...

ร้อยละ...

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
(สมศ.2)

ร้อยละ
3.52

...
...
...
...

....
....
....
...
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ตัวตั้ง

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
(สมศ.3)

ร้อยละ 30

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
(สมศ.4)

ร้อยละ 30

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
(สมศ.14)

ร้อยละ 30

...
...
...
...
...
...

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน

...

/

...

ร้อยละ...

/

...
...

ร้อยละ ...

/

...

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

7 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

6 ข้อ

... ข้อ

/

...

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

30,000
บาท

บาท

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
(สมศ.5)

ร้อยละ 10

ร้อยละ ...

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
(สมศ.6)

ร้อยละ 10

ร้อยละ ...

/

...
...

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
(สมศ.7)

ร้อยละ 5

ร้อยละ ...

/

...

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

...
...
...
...
...
...
...
...

...
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
(สมศ.8)

ร้อยละ 15

/

...

... ข้อ

/

...

... ข้อ

/

...

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
5 ข้อ
(สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
5 ข้อ
(สมศ.18.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
5 ข้อ
(สมศ.18.2)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5

...
...

ร้อยละ ...

...

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
5 ข้อ
(สมศ.10)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
5 ข้อ
(สมศ.11)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

... ข้อ

/

...

... ข้อ

/

...

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

7 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

5 ข้อ

... ข้อ

/

...

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
(สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
(สมศ.13)

5 ข้อ

... ข้อ

/

N/A

N/A

N/A

...
เฉพาะ
สถาบัน

3.51
คะแนน

... คะแนน

/

...
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

7 ข้อ

...
.....

/

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
4.00
(สมศ.15)
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 9

คะแนน
ประเมิน

...
...

... ข้อ

/

...

... คะแนน

/

...

คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ ( 23 ตัวบ่งชี้ สกอ.)

...

คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ( 20 ตัวบ่งชี้ สมศ.)

...

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ.

...
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I

P

O

ผลการประเมิน
รวม

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

-

-

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคานวณ
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ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา

I

P

มาตรฐานที่ 1

-

-

มาตรฐานที่ 2 ก

-

O

มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3

รวม

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคานวณ
-

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ตารางที่ ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51
มุมมองด้านการ
- 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
บริหารจัดการ
I
P
O
รวม
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเงิน

ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคานวณ
-

4. ด้านบุคลากรการ
เรียนและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
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ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
I
P
O
รวม

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน

-

(4) ด้านบริหารจัดการ

-

-

เฉลี่ ย รวมทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2554-2558

ไม่ นาตัว บ่ง ชี้ สมศ.ที่ 15
คานวณ

มา

