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บทที่ 1

การประกันคุณภาพภายในหน่ วยงานสนับสนุน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสํานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุนใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนกําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้สาํ นัก หรื อหน่วยงานสนับสนุน ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่ การ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย ( targets) และเป้ าประสงค์ ( goals) ที่ต้งั ไว้ตาม
จุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
3) เพือ่ ให้สาํ นัก หรื อหน่วยงานสนับสนุ นทราบ จุดแข็ ง จุดที่ ควรปรั บปรุ งตลอดจนได้รั บ
ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาการ ดํา เนินงานเ พื่ อเส ริ มจุดแข็ ง และ พัฒนา จุ ดที่ ควรปรับปรุ งของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อใ ห้ขอ้ มูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทําให้มนั่ ใจ ว่า
สํานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุน สามารถดําเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
5) เพื่ อใ ห้มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ที่ เกี่ยว ข้อ ง มี ขอ้ มู ลพื้นฐาน ที่จาํ เป็ นสํา หรับการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กาํ หนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิ ทธิ ภาพโดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็ นกลไกหลักในการดําเนินการกล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริ การและจุดเน้น
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศจนถึงการแข่งขันในโลกาภิวตั น์
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1

ซึ่ งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่ งผลกระทบที่เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนยั สําคัญ

อาทิ สามารถสร้างความเป็ นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง

สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศดีข้ ึน ส่ งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการ
ทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็ นความต้องการของสังคม

ลดการ

ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่ วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
นําไปสู่ ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นกั ศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็ นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ

และการสนับสนุนจากภาคเอกชน

รวมทั้งการโอนย้าย

หน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

15 ปี ดังกล่าว

กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี

กระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศ
2551 กําหนดประเภทหรื อกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรี ยมกําลังคนที่มีความรู ้เข้าสู่ ภาคการผลิตจริ ง
ในชุมชน มหาวิทยาลัยสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อันจะนําไปสู่ ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้ นระดับปริญญาตรี หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงาน ธุรกิจ
และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื อ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์ หรื อ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรื อการวิจยั หรื อ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสู ง หรื อ
เน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและ
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บริ การ มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้น
ระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริ ญญาตรี

สํ าหรับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จัดอยู่ในกลุ่ม ค2 เป็ นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางทีเ่ น้ น
ระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้ นการวิจัยขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ

ระดับ

ปริ ญญาเอก หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริ ญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัยเน้น
การผลิตบัณฑิตที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้อยูใ่ นแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู ้และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
สําหรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาํ หนด
วิสัยทัศน์ ปี 2559 คือ “อุดมศึกษาเป็ นแหล่งองค์ความรู ้และพัฒนากําลังคนระดับสู งที่มีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาชาติอย่างยัง่ ยืน สร้างสังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
บทบาทสู งในประชาคมอาเซี ยนและมุ่งสู่ คุณภาพอุดมศึการะดับนานาชาติ” โดยมียทุ ธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “LEGS” STRATEGY ในการขับเคลื่อน
L = Leader of Chang Management for Quality Education (All for Quality Education and
Quality Education for All) (เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม)
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพ
ให้เป็ นอาจารย์)
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด)
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริ หารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศ)
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดครับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และ ตามแผนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ดังกล่าว

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3. การประกันคุณภาพภายใน

3.1 ระบบ หลักเกณฑ์
หลั กเกณ ฑ์ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ใ ห้
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบก ารประ กัน คุณภา พภา ยในของสํานัก/สถาบันหรื อหน่วยงานสนับสนุน
จะต้อง คํา นึง ถึงองค์ประกอบคุณภาพที่ใช้เป็ นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพ ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการภายใน หน่วยงานสนับสนุน ที่ได้กาํ หนด
2) ผลการปฏิบตั ิงานของ สํานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบ การประกั น
คุณภาพการศึกษาที่กาํ หนดไว้
3) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหน่วยงานตามภารกิจ
3.2 วิธีการรายงานผล ให้ใช้แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้ สาํ นักหรื อหน่วยงานสนับสนุน
จัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบการ
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พฒั นา บริ หาร และติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบริ หารจัดการใน
ระดับต่าง ๆ จะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ให้สาํ นักหรื อหน่วยงานสนับสนุน พัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ประ กั นคุณภาพการศึกษา เพือ่ ใช้กาํ กับ ติดตา ม ตรวจสอบ และประเมิน คุณ ภาพให้มี
ประสิ ทธิ ภาพภายใ ต้กรอบ นโยบายและหลักการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ให้สาํ นักหรื อหน่วยงานสนับสนุน ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารจัดการ
4) ให้สาํ นักหรื อหน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งนี้ให้แต่ละสํานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามที่เห็นสมควร
3.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
จัดการที่สาํ นักหรื อหน่วยงานสนับสนุน ต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง หน่วยงาน
ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนที่
หน่วยงานรับผิดชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หรื อหน่วยงานสนับสนุน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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4. แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
หน่วยงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบสถานภาพที่
แท้จริ ง อันจะนําไปสู่ การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้งั ไว้อย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น คณะผูป้ ระเมินและหน่วยงานรับการประเมิน
จําเป็ นต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องวางแผนจัดระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็ จสิ้ นก่อนสิ้ น
ปี งบประมาณ ที่จะเริ่ มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการของ
หน่วยงาน ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หาร
จัดการได้ทนั ในปี งบประมาณถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทนั ก่อนเดือนตุลาคม
2) เพื่อให้สามารถจัดทํารายงานประจําปี เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ส่ งให้มหาวิทยาลัย
และเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ ของสํานัก หรื อหน่วยงาน
สนับสนุน
4.1 หน่ วยงานสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานสายสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากับคณะ ประกอบด้วย
1. สํานักงานอธิ การบดี
2. สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
3. สํานักวิจยั และส่ งเสริ มวิชาการการเกษตร
4. สํานักหอสมุด
5. บัณฑิตวิทยาลัย (ให้เริ่ มประเมินตั้งแต่ ปี 2557)
4.2 องค์ ประกอบและเกณฑ์ การประเมินหน่ วยงาน
เนื่องจากในปี การศึกษา 2554 ที่มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานวิชาการระหว่างเดือน
กรกฎาคม – สิ งหาคม 2555 ไม่ได้กาํ หนดให้มีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การนําระบบ PMQA หรื อ EdPEx เข้ามาใช้แทนระบบการประกันคุณภาพของ สกอ. แต่เนื่องจาก
สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้รับงบประมาณที่จะดําเนินการในโครงการนี้ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยเตรี ยมการที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสามในเดือนพฤษภาคม 2555 จึง
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ทําให้ไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนี้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนได้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกับหน่วยงานการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยจึงมีการวางแผนการดําเนินการ ดังนี้
การดําเนินงาน/กิจกรรม

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

/

/

/

X

X

/

/

/

/

/

X

/

/

/

/

X

X

/

X

X

X

X

X

/

/

1.การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบตัว
บ่งชี้ของ สมศ. และสกอ. ที่เลือกมาเป็ นตัว
บ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
2. การให้ความรู ้พ้ืนฐานการประเมินตาม
แนวทาง EdPEx
3. การให้ความรู ้ EdPEx เต็มรู ปแบบ
4. การประเมินตามข้อ 1 + การประเมิน
โครงร่ างองค์กรใน ข้อ 2
5. การประเมิน EdPEx
4.3 ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ

ตัวบ่ งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพ ประกอบด้ วยตัวบ่ งชี้ 2 ประเภท ได้ แก่
1) ตัว บ่ งชี้หน่ วยงาน
ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน คือ ตัวบ่งชี้ท่ีทุกหน่วยงานต้องมีและปฏิบตั ิได้ ซึ่ งมีท้งั ตัวบ่งชี้เชิง
กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ มีความเชื่อมโยงทั้งกับการประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพ
ภายนอกซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ที่พฒั นามาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.2553 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

(พ.ศ.2554-2558)

ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ท่ ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 3 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้ (สกอ.7.2)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่งชี้ท่ ี 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 7 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 8 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ (สมศ.17)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 9 ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานัก (สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 10 ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของหน่วยงาน
2) ตัวบ่ งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย
หน่วยงานอาจกําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของสายวิชาการหรื อ

4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย

หน่วยงานละ 2 ตัวบ่งชี้ และให้รายงานผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
สํ านักงานอธิการบดี จํานวน 6 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จ ัด
ให้กบั นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจล
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํ านักวิจัยและส่ งเสริมวิชาการการเกษตร จํานวน 4 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สํ านักหอสมุด จํานวน 2 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 11 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ ที่ 12 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวน 2 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน

5. ขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
5.1 การเตรียมการของหน่ วยงานก่อนการตรวจเยีย่ มของผู้ประเมิน
5.1.1 การเตรียมรายงาน
ก. จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ
การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ข. จัดการเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้
1) เอกสาร หรื อหลัก ฐานอ้างอิงในแต่ละตั วบ่ง ชี้ตอ้ งเป็ นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่นาํ เสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุ
ในรายงานการประเมินตนเอง
2) การนําเสนอเอกสารให้บรรจุ หรื อจัดเก็บ (upload) หรื อเชื่อมโย ง (link)
ไว้บนระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (e -manage) ซึ่ งทํา ให้การจัดเก็บเป็ นระบบและ ง่ายต่อการ
ค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็ นภาระเรื่ องการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
5.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรี ยมบุคลากรในหน่วยงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทําความเข้าใจเ กี่ ยวกับการประเ มิ นคุณภาพในประเด็ นที่ สาํ คัญ ๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็ น เช่นไร
ศึกษาเกณฑ์ตวั บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานรับผิดชอบ
2) เ น้น ยํ้ากั บ บุ คลากรในการ ให้ความ ร่ วม มือ การตอบ คํา ถามห รื อกา ร
สัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่ งที่ปฏิบตั ิจริ งและผลที่เกิดขึ้นจริ ง
3) เปิ ดโอกาสใ ห้มีการอภิปราย ซัก ถาม แสดงความ คิดเห็น เพื่อสร้างความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกั นคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนที่ตอ้ งร่ วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรี ยมบุคลากรผูป้ ระสานงานในระหว่างการตรวจเยีย่ ม จําเป็ นต้องมี
บุคลากร จํานวน 1-3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผูป้ ระเมินกับบุคคล หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผปู ้ ระสานงานควรเตรี ยมตัว ดังนี้
1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทําความเข้าใจอย่างดีกบั ภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเพื่อ
สามารถให้ขอ้ มูลต่อผูป้ ระเมิน รวมทั้งต้องรู ้วา่ จะต้องติดต่อกับใครหรื อหน่วยงานใด หากผูป้ ระเมิน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผูท้ ี่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผูท้ ี่จะให้ขอ้ มูลที่เป็ นบุคลากรภายใน และภายนอก
หน่วยงาน ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรื อพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมิน
กําหนด
5) เมื่อมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผูป้ ระเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทนั ที
5.1.3 การเตรียมสถานทีส่ ํ าหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทํางานของคณะผูป้ ระเมิน
1) จัดเตรี ยมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดย
เป็ นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็ นส่ วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ (ถ้ามี) อุปกรณ์เครื่ องเขียน/สํานักงาน
ในห้องทํางาน และอุปกรณ์เสริ มอื่น ๆ ให้คณะผูป้ ระเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรี ยมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาํ เป็ นไว้ในห้องทํางานหรื อบริ เวณ
ใกล้เคียง
4) ห้องทํางาน ควรจัดมุมอาหารว่าง เครื่ องดื่ม ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่น ไว้
ในห้อง ส่ วนอาหารกลางวัน ควรจัดอยูใ่ กล้กบั ห้องทํางาน หรื อที่ใกล้เคียง
5) ควรประสานงานกับคณะผูป้ ระเมิน (กรรมการและเลขานุการ) เพือ่ ทราบ
ความต้องการอื่น ๆ
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ฯลฯ
ควรจัดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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5.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สํานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุน เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา สถานที่ทาํ งาน ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ จํานวนอย่างน้อย 3 คน มายัง สํานักงานคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อที่จะดําเนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้ง จัดทําหนังสื อเชิญคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพทราบ ทั้งนี้ มีแนวทางเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการประเมิน เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอก สํานัก หรื อ
หน่วยงานสนับสนุน โดยประธานต้องเป็ นผูท้ ่ีข้ ึ นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมิน เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอก สํานัก หรื อหน่วยงาน
สนับสนุน ที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 2 คน
ข. การ ประสานงาน ควรประสานงาน กับกรรมการและเลขานุการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อร่ วมเตรี ยมแผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยีย่ ม
การให้ขอ้ มูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยีย่ ม การนัดหมายต่าง ๆ เป็ นต้น
คุณภาพ

5.2 การดําเนินการของสํ านัก หรือหน่ วยงานสนับสนุน ระหว่างการตรวจเยีย่ มเพือ่ ประเมิน

1) เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยีย่ ม
2) บุคลากรพึงปฏิบตั ิงานตามปกติระหว่างการตรวจเยีย่ ม แต่เตรี ยมพร้อมสําหรับการนํา
เยีย่ มชม หรื อตอบคําถาม หรื อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผปู ้ ระสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยีย่ ม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนําการเยีย่ มชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
4) ในกรณี ที่คณะกรรมการประเมินฯทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรให้มีผปู ้ ระสานงาน
ส่ วนหนึ่งอยูอ่ าํ นวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ เมื่อสิ้ นสุ ดการตรวจเยีย่ ม ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามหรื อข้อความเห็นเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม

5.3 การดําเนินการของสํ านักหรือหน่ วยงานสนับสนุน ภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบ้ ริ หารระดับสํานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะเข้าสู่ การประชุมหรื อสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา หรื อปรับปรุ งการดําเนิ น
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภารกิ จอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป โดยอาจจั ดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการในการแก้ไขจุ ดที่ควรปรับปรุ ง และ
เสริ มจุดแข็ งซึ่ งประกอบด้ วยกิ จกรรมที่ตอ้ งดํา เนินการกําหนดเวลาเ ริ่ มต้นจนถึ งเวลาสิ้ นสุ ดกิจกรร ม
งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม
ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น
ทั้ง นี้ เพือ่ ให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเส ริ มสร้างข วัญและกําลังใ จ โดยแสดงให้เห็นว่าสํานัก
หรื อหน่วยงานสนับสนุน ชื่นชมผลสําเร็ จที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าผลสําเร็ จทั้งหมดมาจากความ
ร่ วมมือร่ วมใจของทุกฝ่ าย
3) สํานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุน ควรให้ข ้อมู ล ย้อนกลับแก่ คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพภายในต่อไป

6. การกําหนดตัวบ่ งชี้
การกําหนดตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็ น 5
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุวา่ ผลการดําเนินงานได้กี่ขอ้ ได้
คะแนนเท่าใด กรณี ท่ ีไม่ดาํ เนินการใดๆ หรื อดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณอยูใ่ นรู ปของร้อยละหรื อค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยูใ่ นรู ปร้อยละหรื อค่าเฉลี่ย ) เป็ นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
กําหนดค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่ างที่ 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็ นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้

=

75.51
100

x5

= 3.78

ตัวอย่ างที่ 2 กําหนดร้อยละ 85 เป็ นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

=

34.62
85

x5

= 2.04

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11

ตัวอย่ างที่ 3 กําหนดค่าเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์และนักวิจยั 200,000 บาท เป็ น
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้

=

152,500.35
200,000

x5

= 3.81

ตัวอย่ างที่ 4 กําหนดร้อยละ 90 เป็ นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้

=

92.08
90

x5

=

5

หลักการคํานวณการแปลงค่ าร้ อยละหรือค่ าเฉลี่ยเป็ นคะแนน สรุ ปได้ดงั นี้
1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรื อสู งกว่าค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนน
5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนที่ได้ดงั นี้

คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดําเนินการ

x5

ค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้น้ นั ๆ

ข้ อปฏิบัติเรื่ องจุดทศนิยม
การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปั ดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็ น

72.36

3.975 เป็ น

3.98

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็ น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ท่ ีไม่ดาํ เนินการ
ใด ๆ หรื อดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง

การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง

การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง

การดําเนินงานระดับพอใช้

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง

การดําเนินงานระดับดี

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง

การดําเนินงานระดับดีมาก

7. นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในตัวบ่ งชี้
อาจารย์ประจํา (สกอ.) หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษา ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจํา (สมศ.) หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจํา (สกอ.) หมายถึง ข้าราชการ หรื อพนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ปี การศึกษา ที่มีตาํ แหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่วจิ ยั หรื อนักวิจยั
นักวิจัยประจํา (สมศ.) หมายถึง นักวิจยั ประจําที่เป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรที่มีตาํ แหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ยั หรื อนักวิจยั และมีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัย
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ให้นบั ระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน

คิดเป็ น 1 คน

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน

คิดเป็ น

0.5 คน

น้อยกว่า 6 เดือน

ไม่สามารถนํามานับได้

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กระบวนการเรียนรู้ทเ่ี น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด เป็ น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
รวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทํางาน

หรื อ

มีการเชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนกับสังคมและการ

ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
นอกจากนี้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
สะท้อนจากการที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชา

โดย

หรื อเลือกทําโครงงานหรื อชิ้นงานในหัวข้อที่

สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ซึ่ งมุ่งพัฒนา

ความรู ้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรู ปแบบ
1

ตัวอย่างเช่น

1) การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรี ยนรู ้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรี ยนรู ้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
5) การเรี ยนรู ้จากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรี ยนรู ้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ (Research–based Learning)
7) การเรี ยนรู ้ที่ใช้วธิ ี สร้างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ าประสงค์ที่สาํ คัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิ ทธิ ผล เป็ นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่ งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ

ผลการ

ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”.

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงานฯ

หรื อคณะกรรมการจัดประชุม

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ

จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ

25 และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ น

ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม

หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้บริ การที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ
การให้ อาํ นาจในการตัดสิ นใจ หมายถึง การให้อาํ นาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและในการ
ปฏิบตั ิแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปั ญหา

หรื อการเสาะ

แสวงหาความรู ้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผา่ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรื อทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุ ปผลอย่างเป็ นระบบ
งานวิจัย (สมศ.) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวจิ ยั ที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ หรื อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นที่ยอมรับ
งานสร้ างสรรค์ (สมศ.) หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่ งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็ นนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่ งมีแนวทางการทดลอง
หรื อการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็ นต้นแบบหรื อความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อนั
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุ นทรี ยแ์ ละคุณประโยชน์ที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่ อประสม สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึง
การแสดงรู ปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รู ปแบบต่างๆ
การประเมินงานสร้ างสรรค์
1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ตอ้ ง
ผ่านการรับรองหรื อกลัน่ กรองจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรื อนักวิชาชีพในสาขาวิชา
ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กําหนด
2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา
ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ
เวลาการทํางาน จํานวนผูร้ ่ วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรื อประโยชน์ท่ีได้รับ
3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ประเมินผลงานมากขึ้น และเป็ นการส่ งเสริ มให้อาจารย์มีกาํ ลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็ นการให้
ความสําคัญกับการเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็ นการเผยแพร่ งานวิชาการทางการสร้างสรรค์
ให้กว้างขึ้น
แนวปฏิบัติทดี่ ี หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้องค์การประสบความสําเร็ จหรื อสู่
ความเป็ นเลิศตามเป้ าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็ จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์
บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้การดําเนินงาน
วิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม

ตลอดจนประกันมาตรฐานของ

การศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั ดังนี้
1) นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบั หน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั
4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
5) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
6) นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจยั
7) นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั ิเพื่อรักษา ส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก .พ.อ.
เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมัน่ ในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม

5) มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 6) ไม่ใช้อาํ นาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษาและต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10
ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

5) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

7) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมงาน

8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ ับบริ การ 9) จรรยาบรรณต่อ

ประชาชนและ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจยั ” สภาวิจยั แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีแห่งสิ่ งแวดล้อม
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็ จของสถาบัน

ตัวอย่างของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาํ คัญ

เช่น

นักศึกษา ผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครอง ผูป้ ฏิบตั ิงาน คู่ความร่ วมมือทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทาํ
หน้าที่กาํ กับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุนผูเ้ สี ยภาษี ผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูส้ ่ งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรื อวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็ นแผนที่กาํ หนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรื อ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็ นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ ภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปี นั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสําเร็ จของโครงการหรื อกิจกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผรู ้ ับผิดชอบ
หลักหรื อหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการ
ดําเนินโครงการที่ชดั เจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่ กันไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปของ
เอกสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล ป้ อนกลับ ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กลไก หมายถึง สิ่ งที่ทาํ ให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดําเนินอยูไ่ ด้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาํ หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็ นสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ และนําส่ งไปยังผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน การบริ หาร หรื อการตัดสิ นใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็ น เครื่ องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละ

ประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกัน
ออกไป
หน่ วยงานหรือองค์ กรระดับชาติ

หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่าขึ้นไปหรื อ

รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชน
3

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งสามารถนําไปใช้ได้ท้งั ภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริ หารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้ง
ปวง ซึ่ งวิญ�ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม จะนํามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้

4

1) หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชั้นนําของประเทศ
3

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

4

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบตั ิราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน

และ

รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2) หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริ การที่สามารถดําเนินการได้ภายในะยะ
เวลาที่กาํ หนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ) ความคาดหวังหรื อความ
ต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
และผลงานต่อเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่ นระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีขอ้ สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี

โดยประชาชน

สามารถรู ้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปัญหา
หรื อ ประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทางร่ วมการแก้ไขปัญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสิ นใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่ วนราชการส่ วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น ) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสิ นใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่
ดีของส่ วนราชการ
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อาํ นาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตั ิและได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม
และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้องไม่มีขอ้ คัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาํ คัญ โดยฉันทามติไม่จาํ เป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
หลักสู ตรสาขาวิชาชี พ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้ งั หมดที่ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่กาํ หนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
การเผยแพร่ (สมศ.) หมายถึง การเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่ งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรื อการจัดประกวด ซึ่ งเป็ นการนําเสนอผลงานศิลปะ
แขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็ นผลงานวิชาการสู่ สาธารณะ โดยมี
การจัดการนําเสนอการเผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ อย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับใน
วงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปิ น
แห่งชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ
แหล่งเผยแพร่ (สมศ.) หมายถึง สถานที่สาํ หรับการเผยแพร่ ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรื อจัดการแสดง ซึ่ งเป็ นผลงานสร้างสรรค์สู่ สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็ นแหล่งเผยแพร่ ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดงานแสดงเป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นต้น
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2) หอศิลป์ ขององค์กรหรื อสมาคม จะต้องเป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์
โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริ หารจัดการหอศิลป์

หรื อมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัด

นิทรรศการทางวิชาการ
3) แหล่งเผยแพร่ ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ หรื อ
เป็ นโครงการความร่ วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ
4) คณะกรรมการพิจารณาการกลัน่ กรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่าํ กว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปิ นแห่งชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิ และหรื อนักวิชาการที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมพิจารณาด้วย (ผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้หมายความรวมถึงศิลปิ นแห่งชาติดว้ ย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และ
การรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ตอ้ งการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่
แสดงกิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน
แผนงาน และการประเมินผลโดยผลงานที่จดั แสดงต้องได้รับการรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการใน
สาขาวิชาไม่ต่าํ กว่า 3 คน ทั้งนี้ตอ้ งมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมพิจารณาด้วย
ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริ มสร้างสุ นทรี ย ์ ความงาม และความสุ ข แก่ผคู้ น สภาพแวดล้อม และ
สังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุ นทรี ย ์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนาส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
วัฒนธรรม (สมศ.) หมายถึง ความเจริ ญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่ อง
ความคิด ความรู ้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถึชีวติ และ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรื อผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปั จจุบนั ที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็ น
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
วัฒนธรรมที่แสดงความเป็ นอุดมศึกษาที่ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริ ญงอกงามทางปั ญญา
ความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าํ ใจเสี ยสละและการมีส่วนร่ วมกับสังคม สามารถเป็ นผูน้ าํ ที่
ดีและเป็ นที่พ่ งึ ของสังคม มีวฒั นธรรมในวิถีชีวติ มหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็ นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการ
ปกป้ องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวติ ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากล
ได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู ้
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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8. วิธกี ารนับ (สมศ.)
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้ างสรรค์ ทตี่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่ บทความ
จากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรื อ Conference Paper หรื อ
Review เท่านั้น ส่ วนบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็ นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
การนับบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์หรื อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ให้นบั ตามปี ปฏิทิน
หรื อปี การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล

ในกรณี ที่บทความจาก

ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์หรื อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ เป็ นผลงานเดิมแต่นาํ ไปตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ มากกว่า
1 ครั้ง ให้นบั ได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจยั หรื อผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ ไปแล้ว
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้ างสรรค์ ทนี่ ําไปใช้ ประโยชน์

ให้นบั จากวันที่นาํ

ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจยั จะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็ นตามปี ปฏิทินหรื อปี งบประมาณ หรื อปี การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สํ าหรับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ใช้ ปี การศึกษา

ในกรณี ที่งานวิจยั หรื องาน

สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั การใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ าํ กัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรู ปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ /หรื อนานาชาติ
หนังสื อหรื อตําราทางวิชาการ ซึ่ งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิก่อนการ
ตีพมิ พ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณี ที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั การ
ตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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9. แผนการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน หน่ วยงานสายสนับสนุนฯ ประจําปี 2556
กิจกรรม

55
ธค

พ.ศ. 2556
มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

57
สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

สํ านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.
2.
3.
4.

จัดทํารายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน
จัดทําแบบฟอร์มการรายงาน SAR
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การจัดทํา SAR ในแต่ละตัวบ่งชี้
จัดกิจกรรมให้ความรู ้ EdPEx

5. ประชุมคณะกรรมการ QA สายสนับสนุนการเรี ยนการสอน

หน่ วยงานทีร่ ับการประเมิน
1. วางแผนการจัดเก็บข้อมูลและเก็บข้อมูล
2. ประเมินผลความพึงพอใจในตัวบ่งชี้ท่ี 7-10
3. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน (ประธาน/กก.) (คนนอกมหาวิทยาลัย 1 คน)
3. นําเข้าข้อมูล SAR ในระบบ online เพื่อรองรับการประเมิน
4. รับการประเมิน (หน่วยงานละ 2 วัน)
5. นําเสนอผลการประเมินและเสนอแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุนการเรี ยนการสอนและคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่ ผลการประเมินต่อสาธารณชน

19-30

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บทที่ 2
ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมิน
1. ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพ ประกอบด้ วยตัวบ่ งชี้ 2 ประเภท จํานวน 24 ตัว บ่ งชี้
ได้ แก่
1) ตัว บ่ งชี้หน่ วยงาน
ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน คือ ตัวบ่งชี้ท่ีทุกหน่วยงานต้องมีและปฏิบตั ิได้ ซึ่ งมีท้ งั ตัวบ่งชี้เชิง
กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ มีความเชื่อมโยงทั้งกับการประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพ
ภายนอกซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ที่พฒั นามาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.2553 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

(พ.ศ.2554-2558)

ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ท่ ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 3 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้ (สกอ.7.2)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 5 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 7 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 8 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ (สมศ.17)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 9 ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานัก (สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 10 ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของหน่วยงาน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2) ตัวบ่ งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย
หน่วยงานอาจกําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของสายวิชาการหรื อ

4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย

หน่วยงานละ 2 ตัวบ่งชี้ และให้ดาํ เนินการในระดับมหาวิทยาลัย
สํ านักงานอธิการบดี จํานวน 6 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 11 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จ ัดให้กบั
นักศึกษา (สกอ.2.8)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 12 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
(สกอ.3.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 13 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 14 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.7.3)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
สํ านักวิจัยและส่ งเสริมวิชาการการเกษตร จํานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 17 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 18 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
(สกอ.4.2)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 19 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 20 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
สํ านักหอสมุด จํานวน 2 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 21 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 22 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวน 2 ตัว บ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ท่ ี 23 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (สกอ.2.4)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 24 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.2.6)
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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2. วิธีการประเมิน
- หน่วยงานสนับสนุน ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน เฉพาะตัวบ่งชี้หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1-10
- ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย ใช้ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ยกเว้น สํานักหอสมุด ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
- ใช้ค่าเฉลี่ยของผล คะแนน ตัวบ่งชี้หน่วยงาน และตัวบ่งชี้สนับสนุน มาเป็ นค่า คะแนนการ
ตรวจประเมินของหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานนั้น
- แบบประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 7-10 ใช้แบบสอบถามส่ วนกลาง โดยแต่ละหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บ
ข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สรุ ปตัวบ่ งชี้ หน่ วยงานสนับสนุน ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้

หน่ วยงานสนับสนุน
สนง.
สํ านัก
สํ านัก
อธิการบดี บริหารฯ วิจยั ฯ

ตัวบ่ งชีห้ น่ วยงาน (ดําเนินการในระดับหน่ วยงาน)
1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
3 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
4
5
6
7

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้ (สกอ.7.2)
ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(สกอ.8.1)
ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่

วิธีการประเมิน
สํ านัก
กก.
ใช้ ผลคะแนน
รอบปี ที่ใช้ ข้อมูล
ประเมิน ของมหาวิทยาลัย
หอสมุด
ปี การศึกษา 2555

















งปม.56
งปม.56
ปี การศึกษา 55





-





















งปม.56
งปม.56
งปม.56
ปี การศึกษา 55






-









ปี การศึกษา 55



-









ปี การศึกษา 55



-









งปม.56



-

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
8 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ (สมศ.17)
9 ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
สํานัก (สมศ.12)
10 ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของหน่วยงาน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สรุ ปตัวบ่ งชี้ หน่ วยงานสนับสนุน ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่ อ)

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย (ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย)
11

ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา

หน่ วยงานสนับสนุน
วิธีการประเมิน
สนง.
สํ านัก สํ านัก สํ านัก
กก.
ใช้ ผลคะแนน
รอบปี ที่ใช้ ข้อมูล
อธิการบดี บริหารฯ วิจยั ฯ หอสมุด
ประเมิน ของมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555


-

-

-

ปี การศึกษา 55

-



(สกอ.2.8)
12

ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)



-

-

-

ปี การศึกษา 55

-



13
14
15

ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.7.3)





-

-

-

ปี การศึกษา 55
ปี การศึกษา 55
ปี การศึกษา 55

-





16
17
18

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)


-

-




-

ปี การศึกษา 55
งปม.55
งปม.55

-





19
20

ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ.5.1)
กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)

-

-




-

งปม.55
งปม.55

-




คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สรุ ปตัวบ่ งชี้ หน่ วยงานสนับสนุน ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่ อ)

ตัวบ่ งชี้

หน่ วยงานสนับสนุน
สนง.
สํ านัก
สํ านัก
อธิการบดี บริหารฯ วิจยั ฯ

ตัวบ่ งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย (ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย) (ต่ อ)

วิธีการประเมิน
สํ านัก
กก.
ใช้ ผลคะแนน
รอบปี ที่ใช้ ข้อมูล
ประเมิน ของมหาวิทยาลัย
หอสมุด
ปี การศึกษา 2555

21

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้

-

-

-



ปี การศึกษา 55



-

22
23
24

ระบบและกลไกการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (สกอ.2.4)
ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.2.6)

-




-



ปี การศึกษา 55
งปม.55
ปี การศึกษา 55






-

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30

2. เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.1.1)
สํานัก/หน่วยงานสนับสนุนแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิ ธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น
จึงเป็ นหน้าที่ที่สาํ นัก/หน่วยงานสนับสนุนจะกําหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ให้ชดั เจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี ) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในกระบวนการกําหนดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์
สภามหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วม ของสมาชิกทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีกาํ หนดแล้วให้รับ ทราบทัว่ กันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูป้ กครอง ชุมชน ผูใ้ ช้บริ การและสังคมโดยรวม
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้อง
มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรื อจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น
สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ต้องกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรื อ จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ดา้ นต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน โดยการมี
ส่ วนร่ วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/ หน่วยงาน
สนับสนุน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนไปสู่ ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
4. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิการประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก/
หน่วยงานสนับสนุน ไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 หรื อ 7 ข้อ

8 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.2.4)
บุคลากรจัดเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดในการบริ หารงาน องค์การหรื อหน่วยงานใด ๆ ก็ตามจะ
ประสบความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของบุคลากร ที่มีความสามารถสู ง มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม ซึ่ ง
หมายถึง บุคคลต้องมีความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ของแต่ละคน ดังนั้น หน่วยงานควรจะมีแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร การบริ หารบุคคล
การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การวิเคราะห์งาน การประเมินผลปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร มี
สวัสดิการ การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี การสร้างขวัญและกําลังใจ การให้ความรู ้จรรยาบรรณ การ
ติดตาม ประเมินผล นําผลไปปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร จึงจะสามารถนําพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่
วางเอาไว้ได้
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
5. มีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรื อผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ
หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรื อ 4 ข้อ

5 หรื อ 6 ข้อ

7 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของหน่ วยงาน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.7.1)
ปั จจัยสนับสนุนที่สาํ คัญต่อการเจริ ญก้าวหน้าของสํานัก คือ คณะกรรมการประจําสํานักและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของสํานักนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําสํานักและผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ เป็ นผูน้ าํ ที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หาร

มีความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

และกํากับดูแลติดตามผลการ

ดําเนินงานของสํานัก/สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สาํ นักเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดล่วงหน้า
2. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาสํานัก
3. ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่ อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก
4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อาํ นาจใน
การตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน

เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสํานัก/สถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริ หารงานของสํานักและผูบ้ ริ หาร นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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หมายเหตุ :

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริ หารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้
ซึ่ งสอดคล้องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

6 ข้อ

7 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.7.2)
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องมีการจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการ
รวบรวม องค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นมหาวิทยาลัยซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้
เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทั้ง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู ้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการระบุความรู ้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู ้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในมหาวิทยาลัย

การกําหนดแนววิธี

ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู ้ใน
มหาวิทยาลัยให้ดียงิ่ ขึ้น
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานัก
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่
กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากความรู้

ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacit

knowledge) เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ิท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกาํ หนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาํ หนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้อ่ืนๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

37

5. มีการนําความรู ้ที่ได้จากการจัดการความรู ้ ในปี งบประมาณปั จจุบนั หรื อปี งบประมาณที่ ผ่าน
มา ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ ยง
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.7.4)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
เพือ่ ให้สาํ นัก/หน่วยงานสนับสนุน มีระบบบริ หารความเสี่ ยง โดยการบริ หารและควบคุมปั จจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสี ยหาย (ทั้งในรู ปของตัวเงิน หรื อ
ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสี ยง และการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หรื อความคุม้ ค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ ยง และขนาดของความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรี ยนรู ้วธิ ี การป้ องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความรุ นแรงของปั ญหา รวมทั้ง
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุ กเฉิ น เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุ ง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์
หรื อกลยุทธ์เป็ นสําคัญ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/

หน่วยงานสนับสนุน ร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อ

คณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริ บทของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสํานัก/สถาบัน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

39

- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร
- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริ บทของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานัก เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก/ หน่วยงาน
สนับสนุนไปใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ และความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรื อต่อ
ชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ หรื อต่อความมัน่ คงทางการเงินของสํานัก/ หน่วยงานสนับสนุน /มหาวิทยาลัย อัน
เนื่องมาจากความบกพร่ องของสํานัก/ หน่วยงานสนับสนุน ในการควบคุม หรื อจัดการกับความเสี่ ยง
หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชดั เจน
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรื อ 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ.8.1)
หน่ วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
หน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้

ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ

มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน

ทั้งจาก

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของหน่วยงานได้
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทํางบประมาณประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาํ หนด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานัก /
หน่วยงานสนับสนุน อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ผลการประเมินบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของหน่ วยงานต้ นสั งกัดที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน) (สมศ.16.1)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงความสําเร็ จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้อตั ลักษณ์ “นักปฏิบตั ิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. หน่วยงานมีแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. ผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

* แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่ วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ผลการประเมินบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของหน่ วยงานต้ นสั งกัดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน) (สมศ.17)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
เอกลัก ษณ์ หมายถึง ความสําเร็ จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่น
เป็ นหนึ่งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้เอกลักษณ์ “เป็ นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ด้านการเกษตร”
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. หน่วยงานมีแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดําเนินงานด้าน

เอก ลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

เอกลักษณ์

ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. ผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิได้

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

* แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่ วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการประจําสํ านัก
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน) (สมศ.12)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :

คณะกรรมการประจําสํานัก ถือเป็ นองค์กรหลักของหน่วยงานที่ตอ้ งมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กําหนด
ระบบกลไกและกระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับ ดูแล และ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน รวมทั้งการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และการพัฒนาสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนอย่างยัง่ ยืน
การประเมินผลความสําเร็ จในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานัก

/

หน่วยงานสนับสนุน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทาง กํากับ ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินงานของหน่วยงานตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการประจําสํานัก

/หน่วยงาน

สนับสนุน การบริ หารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงานตามมติการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการประเมินการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน (คะแนนเต็ม 5) ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่
กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยหรื อตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
2. คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน กําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางกํากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ทําตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร
ของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
5. คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ดําเนินงานโดยชัหลักธรรมาภิบาลครบ
ทั้ง 10 ประเด็น
* แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่ วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่ อการให้ บริการของหน่ วยงาน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้หน่วยงาน (ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับหน่วยงาน)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การให้บริ การแก่นกั ศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นการตอบสนองและแสดง
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่ งถือเป็ นบทบาทของหน่วยงานตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา
การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของ
หน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลจากการประเมิน/สํารวจ จากผูร้ ับบริ การ เช่น บุคลากรภายใน บุคคลภายน

อก

หน่วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชา นักศึกษา ผูป้ กครอง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า
บริ ษทั /ห้างร้าน ชุมชนรอบข้าง เป็ นต้น
2. แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่ วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ระดับความสํ าเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้ กบั นักศึกษา
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต (สกอ. 2.8)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็ นปั จจัยสําคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใ้ ช้บณั ฑิตและสังคมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมี
การวัดระดับความสําเร็ จของการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กบั นักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ มไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการ
ส่ งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้งมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่กาํ หนดในข้อ
1 โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้ าหมายวัดความสําเร็ จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้ าหมายที่กาํ หนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริ ยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขันหรื อ
เข้าร่ วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด ) หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อบริ ษทั มหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้งั ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 3.1)
การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่ งเสริ มเพื่อให้
นักศึกษาเป็ นบัณฑิตทีม่ ีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นตามหลักสู ตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ (1) การจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาํ เนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่ งได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวติ
(2) การบริ การด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกูย้ มื การศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จาํ เป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพือ่
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
บริ การที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณี คณะหรื อมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5
โดยอนุโลม
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 3.2)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
มหาวิทยาลัยต้องส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ดาํ เนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่ างกาย และ
คุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริ ยธรรม (2) ความรู ้ (3) ทักษะทางปั ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพได้กาํ หนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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4. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่ วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ 3

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

หรื อ 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 6.1)
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ื นฟู อนุรักษ์ สื บสาน
พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการพัฒนา
องค์ความรู ้ที่ดีข้ ึน
ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่ องศิลปะและวัฒนธรรมที่จาํ ต้องปลูกฝัง
ส่ งเสริ มและพัฒนาสิ่ งที่ดีงาม ความมีสุนทรี ย ์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่
สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวติ มีความเชื่อมัน่ ในการดํารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทั้งในเรื่ องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ

สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล และมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไก
เป็ นหน่วยส่ งเสริ ม สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่ วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน เพือ่ ให้วถิ ี
ชีวติ และบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่ มีชีวติ ทีม่ ีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยูใ่ นสังคมด้วย
ความเข้าใจ มีน้ าํ ใจอย่างมีความสุ ข
มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทํานุบาํ รุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :

ข้อ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 หรื อ 6 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 7.3)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็ นระบบที่ใช้งานได้ท้ งั เพื่อการบริ หารการวางแผน และ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั ิงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพือ่ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงินและสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน

: ข้อ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักงานอธิ การบดี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 9.1)
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงความมีมาตรฐาน
และคุณภาพด้วยการเป็ นประชาคมแห่งการสร้างความรู ้ และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีขีดความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจยั สร้างความรู ้ใหม่ท้งั เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยัง
ต้องแสดงความเป็ นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็ นเลิศที่ใช้การ
ได้ในสังคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่ งจะนํา
อุดมศึกษาไทยไปสู่ อุดมศึกษาสากล ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็ นการประกันคุณภาพเพื่อ
ความรู ้สู่ความเป็ นเลิศและการประกันคุณภาพเพื่อผูเ้ รี ยน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดี คือ
การใช้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวฒั นธรรมในการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ

และ

ซึ่ งจะนําไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ น

พลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เผยแพร่ ข่าวสารทัว่ ทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมกับมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางานทุกด้านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพือ่ นําข้อคิดความเห็นจากทุกฝ่ ายที่มีส่วนร่ วมมาใช้ใน
การกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและ
เสรี ภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พงึ
ให้อิสระแก่หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
ด้วย
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ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทัว่ ไป ประกอบด้วย ระบบแรก คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่ งประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและ
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สอง คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่ งรัด
ให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กาํ หนด
ประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ

และระบบที่สาม คือ ระบบการ

การประกันคุณภาพภายในเป็ นหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด

ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของ

กระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มน่ั ใจได้วา่ มหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ

2) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่ งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง

9

องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่ วมกัน
9. มีแนวปฏิบตั ิท่ีดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน

: ข้อ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ หรื อ

7 หรื อ 8 ข้อ

9 ข้อ

6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักวิจยั และส่ งเสริ มวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 4.1)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องมีพนั ธกิจนี้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้าน
นี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์

การวิจยั จะประสบความสําเร็ จและเกิดประโยชน์จาํ เป็ นต้องมี

ส่ วนประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน

2) คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่าง

เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และ
3) ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง
ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามพันธกิจด้าน
การวิจยั และงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริ หารและการจัดการเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั
และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มและสร้างเครื อข่าย การทําวิจยั กับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็ นนวัตกรรมที่นาํ ไปสู่ การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่เรื องปั ญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสู ง การ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู ้และทรัพย์สิน
ทางปั ญญาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริ ง ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
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ถ้ามหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสู ง และสร้างการ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ

ควรเป็ นงานวิจยั เชิงวิชาการ

สามารถนําผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หากเป็ นงานวิจยั และพัฒนาก็ตอ้ งเป็ นงานวิจยั ที่สามารถนําผลไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้จริ ง รวมทั้งนักวิจยั สามารถเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้
ความรู ้ในการพัฒนา เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สั่งสมและถ่ายทอดไปสู่ ผอู ้ ื่นได้ ประเด็นสําคัญก็คือไม่วา่ งานวิจยั
พื้นฐานหรื องานวิจยั ประยุกต์ก็ตอ้ งเป็ นงานวิจยั แท้ คือการมีผลเป็ นการเรี ยนรู้ สั่งสมองค์ความรู ้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ นั ๆ ได้ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ สังคมความรู ้

และสังคมแห่งภูมิปัญญาอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ

เรี ยนรู้และใฝ่ รู ้ตลอดชีวติ และวัฒนธรรมการใช้ความรู ้ในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และการพัฒนา
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริ หารจัดการงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ มสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การส่ งเสริ มและพัฒนา
สมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จาํ เป็ น ซึ่ งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
เงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้าน
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณการวิจยั
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
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- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม ค 2
7. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อ
จากสภาพปั ญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบ
ที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน :ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 ข้อ หรื อ 7 ข้อ

ครบ 7 ข้อ ตามเกณฑ์

เกณฑ์ทวั่ ไป

เกณฑ์ทวั่ ไป

เกณฑ์ทวั่ ไป

เกณฑ์ทวั่ ไป

ทัว่ ไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักวิจยั และส่ งเสริ มวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 4.2)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ : การบริ หารจัดการความรู ้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

เพือ่ เผยแพร่ ไปยัง

คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ าหมายที่จะนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น มหาวิทยาลัย
ต้องจัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการรวบรวม

เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในทรัพย์สินทาง

ปั ญญาจากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่ งที่เผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพ
เชื่อถือได้และรวดเร็ วทันเหตุการณ์
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ

และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่ สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักวิจยั และส่ งเสริ มวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 5.1)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํ ปรึ กษา ให้การอบรม จัด
ประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพื่อตอบคําถามต่างๆ หรื อเพือ่ ชี้แนะสังคม การให้บริ การทาง
วิชาการนอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครื อข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
จากการให้บริ การทางวิชาการด้วย
ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม

หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีการให้บริ การวิชาการที่

ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ งอาจให้บริ การโดยการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรื อใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลาย
ลักษณะ อาทิ การให้คาํ ปรึ กษา การศึกษา วิจยั ค้นคว้า เพื่อแสวงหาคําตอบให้กบั สังคม การฝึ กอบรม
หลักสู ตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริ การศิษย์เก่าและประชาชนทัว่ ไป การให้บริ การ
ทางวิชาการนี้สามารถจัดในรู ปแบบการให้บริ การแบบให้เปล่าด้วยสํานึกความรับผิดชอบของความเป็ น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะเป็ นที่พ่ ึงของสังคม

หรื อเป็ นการให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ที่ให้

ผลตอบแทนเป็ นรายได้หรื อเป็ นข้อมูลย้อนกลับ มาพัฒนา และปรับปรุ งเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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การให้บริ การทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์

เป็ นที่พึ่ง

และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องอันก่อให้เกิด ความมัน่ คง ความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติตลอดจนการส่ งเสริ มการมี
บทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้นาํ และเตือนสติสังคมของมหาวิทยาลัยโดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม

(สมศ.) หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางพัฒนาเพือ่ ร่ วมกันชี้แนะ ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไป

โดยมี

เป้ าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผูช้ ้ ีนาํ สังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุ งศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
การส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างการสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่ งเสริ มความร่ วมมือในกรอบ
ประชาคมอาเซี ยน การส่ งเสริ มด้านสิ่ งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุ ขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และ
ความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมอาทิ ความขัดแย้ง อุบตั ิภยั และสิ่ งเสพติด เป็ นต้น
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
พึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริ การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว
เชื่อมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั

และมีการจัด โครงสร้าง

การให้บริ การทางวิชาการต้องมีความ

และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็ จของการบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2
และข้อ 3
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 20 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักวิจยั และส่ งเสริ มวิชาการการเกษตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 5.2)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ความสามารถในการให้บริ การทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็ นที่พ่ ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทาง
วิชาการ (2) การสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ (3) ความรู ้ที่เกิดจากการให้บริ การทาง
วิชาการและการเผยแพร่ ความรู ้น้ นั ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
2. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้บริ การทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากร
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 21 ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ การศึกษาและการเรียนรู้
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักหอสมุด
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน

มหาวิทยาลัยควรจัดบริ การด้านกายภาพอย่างครบถ้วน

โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยน

สื่ อเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู ้อ่ืน ๆ นับว่ามีความสําคัญยิง่ ต่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา จึงมีความจําเป็ นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดําเนินการเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้ (Information Development
Plan for Education and Learning)
2. มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้
3. ผลการการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4. ผลการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนในปี งบประมาณ 2556 ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 3) และ 4) มาปรับปรุ งและพัฒนา
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ระบบและกลไกการส่ งเสริมการเรียนรู้
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักหอสมุด
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
มหาวิทยาลัยควรจะมี การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้แก่นกั ศึกษา โดยเฉพาะในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นการจัดประสบการณ์ หลักการมีส่วนร่ วม ของนักศึกษา การเปิ ด โอกาสให้ผเู้ รี ยน
ได้วางแผนการเรี ยนรู ้ การทํางานตามความสนใจ มีการบันทึกการเรี ยนรู ้ มีการประเมินการเรี ยนรู ้และ
การทํางานของตนเอง กิจกรรมเน้นกระบวนการการปฏิบตั ิและส่ งเสริ ม การคิดและสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเองในบรรยากาศของการเรี ยน รู ้ ท่ีเป็ นมิตร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระตุน้ ให้
นักศึกษาได้รู้จกั คิด แยกแยะ มองสิ่ งที่เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ มีหลักการและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่ งผลให้
นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
2. มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยกว่า 3.51
4. ผลการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 3) และ 4) มาปรับปรุ งและพัฒนา
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 23 ระบบการพัฒนาคณาจารย์

ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี งบประมาณ : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 2.4)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
พันธกิจที่สาํ คัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสู ตรที่กาํ หนดการเรี ยนการสอน
ในยุคปัจจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเริ่ มตั้งแต่การกําหนดปั จจัยนําเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กาํ หนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร
มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตได้แก่

(ก) หลักสู ตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ

(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่ อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรี ยนรู ้อ่ืน(จ) อุปกรณ์การศึกษา(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้และบริ การการศึกษา (ช) การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด
ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จําเป็ นต้องมีการบริ หารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้และการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ผลการเรี ยนรู ้และข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผูเ้ รี ยน
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ท้งั ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
2. มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์ สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นาํ ความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณอาจารย์ และดูแลควบคุมให้คณาจารย์ถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรื อผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์ ด้านสวัสดิการ การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ
หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 หรื อ 4 ข้อ

5 หรื อ 6 ข้อ

7 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 24 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา : ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทตัวบ่ งชี้ : ตัวบ่งชี้สนับสนุนมหาวิทยาลัย : สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ (สกอ. 2.6)
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการ
จัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย
หรื อชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่คาํ นึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่สาํ คัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู ้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู ้ของนักศึกษา เช่น การเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั โดยอิสระในรู ปโครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนใน
ภาคปฏิบตั ิ ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทําโครงการมีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมี
ห้องสมุดและระบบสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเอง
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ

3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
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4. มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
5. มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและ
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรื อคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการ
สอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนหรื อในห้องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผูส้ อนของ
มหาวิทยาลัยที่ได้พฒั นาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน กรณี หลักสู ตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(TQF) ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์ การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ
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บทที่ 3
ตัวอย่ างแนวทางปฏิบัตเิ พือ่ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้ านกระบวนการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทสี่ อดคล้องกับนโยบายของ คณะกรรมการประจําสํ านัก/หน่ วยงาน
สนับสนุน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน หน่ วยงาน และได้ รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ประจําสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุน โดยเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธานของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน หากสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน ได้กาํ หนดปรัชญาหรื อปณิ ธานอยูแ่ ล้วตั้งแต่เริ่ มต้น สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ควรทบทวน
ว่า ปรัชญาหรื อปณิ ธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของ สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
หรื อไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทัว่ กัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรื อปณิ ธานของ

สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ตาม

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็ นการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ร่ วมกันทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากร เพือ่ เป็ น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ ายอันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรื อ
ปณิ ธานที่ได้กาํ หนด ร่ วมกัน และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของ
คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้
ชัดเจนว่าปรัชญาหรื อปณิ ธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด
อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
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1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนํามหาวิทยาลัยไปสู่
ความสําเร็ จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้ าประสงค์ (goal) และ
วัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weaknes) โอกาส
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์ที่ชดั เจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน อันได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ี หน่วยงาน กําหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ ความ
ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของ

สํานัก/หน่วยงาน

และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุนไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์กลยุทธ์และ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็ นทางการ
2.2 มีการกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็ นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบตามพันธกิจของหน่ วยงาน
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพือ่ ช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ แผน
ปฎิบตั ิการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบั แผนปฏิบตั ิ
การประจําปี
4. มีตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่ าเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่ งชี้ เพือ่ วัด
ความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้ าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วดั
ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
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4.2 มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร บุคลากร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้
เข้ามีส่วนร่ วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ ายอันจะนําไปสู่ ความ
ร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดร่ วมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ครบทุกพันธกิจ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานทั้ง 4 พันธกิจเพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมัน่ ว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานในเวลาที่
เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่ อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้ าหมายเสนอต่อผูบ้ ริ หารในช่วงเวลาหนึ่งๆ
เช่น 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หากไม่เป็ นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุ ง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่ อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุนเพือ่ พิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรี ยบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กบั ค่าเป้ าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจําสํ านัก/
หน่ วยงานสนับสนุน ไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
8.1 มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่ได้รับการปรับปรุ งเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน (สกอ. 2.4)
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปั จจุบนั รวมทั้งที่ตอ้ งการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ หน่วยงาน กําหนดอัตรากําลังที่ตอ้ งการ
เพื่อการปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีให้เข้ามาสู่ กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหา
ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในก ารอบรม (training needs) ของบุคลากร เพือ่ ให้
ได้รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถนําความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสามารถ (competencies) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึ กอบรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์
มีทศั นคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน
การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมูลป้ อนกลับของผลการปฏิบตั ิงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน ในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรื อมีขอ้ ตกลงในการทํางานและใช้เพื่อการ
ปรับปรุ งแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุ งค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์วา่ มีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และของมหาวิทยาลัย
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใสและกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ได้อาจารย์ หรื อบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาํ หนด และเป็ นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน

(job analysis) โดยกําหนดให้มีคาํ อธิ บายลักษณะงาน

(job

description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้ง ความสามารถ (competencies)
ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึ กอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จาํ เป็ น
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริ มาณการเข้า -ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน
ที่กาํ หนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็ นรายบุคคล เพือ่ การส่ งเสริ มสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุ ขภาพทีด่ ี และสร้ างขวัญและกําลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทาํ งานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกันการสร้างบรรยากาศของ
ความสุ ขในการทํางาน
3.2 มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ ว มีการกระตุน้ และช่วยเหลือผูม้ ี
ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ

เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล

ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัลหรื องานธุ รการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผไู ้ ด้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพือ่ เป็ นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็ นกรณี พเิ ศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคลากรรุ่ นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ
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3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่ อสารหลายช่องทางระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่ วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุ ขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้ องกันและส่ งเสริ ม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุ ขภาพ ส่ งเสริ มการออกกําลังกายในรู ปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุน
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุ ขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ และทักษะทีไ่ ด้ จากการพัฒนามาใช้ ใน
การปฏิบัติงาน
ทุกหลักสู ตรการฝึ กอบรม หรื อทุกโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มความรู ้และทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน ควรกําหนดแนวทาง หรื อวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการอบรมหรื อการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อปรับปรุ งตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู ้และทักษะไปใช้ภายหลัง
การอบรมหรื อพัฒนา 6-9 เดือน หรื อใช้กลไกการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ ของการอบรม หรื อการพัฒนา เป็ นต้น
5. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณแก่ บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
5.2 ผูร้ ับผิดชอบในการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุ งและ
พัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้
ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน

(KPI) หรื อเป้ าหมายของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตวั ชี้วดั ผลการดําเนินงานและค่าเป้ าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ
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กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปี ถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุ งแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่ เป็ น
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป

ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของหน่ วยงาน (สกอ.7.1)
1. คณะกรรมการประจําสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุนปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
ครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ ทก่ี าํ หนดล่วงหน้ า
1.1 คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่วา่ ด้วยการบริ หารงานบุคคลและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อ สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน/ มหาวิทยาลัยก่อนจะ
ปฎิบตั ิหน้าที่
1.2 คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนกํากับดูแลสถาบันไปสู่ ทิศทางที่กาํ หนด
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน และ คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
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1.3 มีการเปิ ดเผยประวัติกรรมการ ประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน รายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวสิ ั ยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสํ านัก
2.1 ผูบ้ ริ หารและ คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน มีส่วนร่ วมกันในการ
กําหนดนโยบายและจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นระบบชัดเจน โดยมี
การกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบตั ิ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร
เช่น การส่ งเสริ มให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา

เรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพือ่ การเรี ยนรู ้ 2) มิติการพัฒนา หรื อการปรับปรุ งกระบวนหลักของมหาวิทยาลัย เช่น การ
พัฒนางาน การปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ของ บุคลากร/นักศึกษา ทิศทางการส่ งเสริ มการวิจยั การ
บริ การวิชาการและสังคม การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผรู้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ย
เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยคํานึงถึงความคุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้
สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุม้ ค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะ
ได้รับ
2.2 ผูบ้ ริ หารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย

วิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้

หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่ วมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทนั สมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการ
บริ หารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาํ หนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสิ นใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามทีม่ อบหมาย

รวมทั้ง

สามารถสื่ อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุนไปยังบุคลากรในสํ านัก
3.1 ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิในการ
ประชุมผูบ้ ริ หารอย่างน้อย ปี ละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ าหมาย หรื อปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยง่ิ ขึ้น

พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่ อสารแผนการดําเนินงานไปยัง

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

79

3.2 ผูบ้ ริ หารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สาํ คัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ าหมาย หรื อปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปี ถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่ อสารภายใน
โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในหน่ วยงานมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ให้ อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจแก่ บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผูบ้ ริ หารควรมีระบบการสื่ อสาร 2 ทาง เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน อันจะทําให้ได้ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผูบ้ ริ หารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริ หารจัดการโดยการมอบอํานาจใน
การตัดสิ นใจแก่ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลคุม้ ค่า และมีความเสี่ ยง
อยูร่ ะดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผูบ้ ริ หารมีการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากร
เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็ นต้น
5.

ผู้บริหารถ่ ายทอดความรู้ และส่ งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน

เพือ่ ให้ สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ ของสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุนเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบ้ ริ หารมีการถ่ายทอดความรู ้แก่ผรู ้ ่ วมงาน โดยเน้นการเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั ิงานให้
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องหรื อเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
(on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
5.2 ผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู ้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสร้าง
เครื อข่ายชุมชนนักปฎิบตั ิ (community of practices) เป็ นต้น
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6. ผู้บริหาร บริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของ มหาวิทยาลัย/สํ านัก/
หน่ วยงานสนับสนุนและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
6.1 ผูบ้ ริ หารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ ทิศทางที่กาํ หนดร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน และกรรมการ
ประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบ้ ริ หารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องคุณภาพทางวิชาการและเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
6.3 ผูบ้ ริ หารมีการเปิ ดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุ ปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของ สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน เสนอต่อ กรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุนเป็ นประจําทุกปี
6.4 ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยการศึกษา และรายงานการเงินของ สํานัก/หน่วยงาน เสนอต่อ กรรมการประจํา
สํานัก/หน่วยงานเป็ นประจําทุกปี
7. คณะกรรมการประจําสํ านักประเมินผลการบริหารงานของสํ านัก /หน่ วยงานสนับสนุนและ
ผู้บริหาร นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
7.1 คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ประเมินผลการบริ หารงานของ สํานัก/
หน่วยงานสนับสนุน และผูบ้ ริ หารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วยการบริ หารงานบุคคลผูบ้ ริ หาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
หรื อตามข้อตกลงที่ทาํ ร่ วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน และ
ผูบ้ ริ หาร
7.2 คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ควรยึดหลักการประเมินผลการ
บริ หารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ขอ้ เสนอแนะเชิงสร้างสรรค์นาํ ผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรื อปรับปรุ งสํานัก/หน่วยงานสนับสนุนให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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7.3 ผูบ้ ริ หารมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ไป
ใช้ปรับปรุ งการบริ หารงาน

อาทิ จัดทําแผนการบริ หารงาน

และรายงานผลการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนันสนุน/มหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม

ตัวบ่ งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
1.

มีการกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ทสี่ อดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ ของสํ านัก
1.1 สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ควรศึกษาเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

หรื อ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ สํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ว่า มีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็ นสําคัญ หรื อมุ่งสู่
อัตลักษณ์ใดที่ตอ้ งการ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนด แผนยุทธศาสตร์หรื อแผนปฏิบตั ิการในการจัดการ
ความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก/หน่วยงาน
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู ้อาจประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารของสํานัก/
หน่วยงานสนับสนุน หัวหน้างาน หรื อบุคลากรของหน่วยงาน
1.3 หน่วยงาน ควรมีเป้ าหมายในการจัดการความรู ้

โดยเน้นเรื่ องการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเป็ นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ ของหน่วยงาน รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู ้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัต
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้และทักษะอย่ างชั ดเจนตามประเด็นความรู้
ทีก่ าํ หนดในข้ อ 1
2.1 กลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะ อย่างน้อยควรเป็ นบุคลากรที่ทาํ
หน้าที่เกี่ยวข้อง
2.2 หน่วยงาน ควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดเด่นของ
บุคลากร เพื่อนํามากําหนดเป็ นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู ้ให้ได้องค์ความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การและพัฒนาหน่วยงาน
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3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากความรู้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit

knowledge) เพือ่ ค้ นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีตามประเด็นความรู้ ทกี่ าํ หนดในข้ อ 1 และ เผยแพร่ ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าํ หนด
3.1 หน่วยงาน ควรเชิญบุคลากรภายใน หรื อภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู ้ เคล็ดลับหรื อนวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอ
ผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อ
นวัตกรรมดังกล่าว
3.2 หน่วยงานควรส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายใน หน่วยงาน เช่น
การส่ งเสริ มให้มีชุมชนนักปฏิบตั ิและเครื อข่ายด้านการจัดการความรู ้

ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน/ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ทกี่ าํ หนดในข้ อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อน่ื ๆ ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดี่ ีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ท้งั ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและ
แหล่งเรี ยนรู้อ่ืนๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ

เป็ นหมวดหมู่เพือ่ ให้

บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการ และเผยแพร่ ความรู ้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพือ่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนําความรู้ ทไี่ ด้ จากการจัดการความรู้ ในปี งบประมาณปัจจุบันหรือปี งบประมาณที่ผ่าน
มา ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
nowledge) ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูร้ ับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู ้จากแนวปฏิบตั ิที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บทของหน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5.2 ผูร้ ับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจยั
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู ้มา
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย
5.4 ผูร้ ับผิดชอบควรสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตามเป้ าประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ ยง โดยมีผ้บู ริหารระดับสู งและ
ตัวแทนทีร่ ับผิดชอบพันธกิจหลักของสํ านัก/

หน่ วยงานสนับสนุน ร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และตัวแทน
ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของหน่วยงาน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน เช่น นโยบายหรื อ
แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรื อคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยง และปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดความเสี่ ยงอย่างน้ อย 3 ด้ าน ตาม
บริบทของสํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุน : ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงในประเด็นต่างๆ เช่น
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การบริ หาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร
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- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ตามบริ บทของหน่วยงาน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงพร้อมปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้าง
ความเสี ยหาย หรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หาร
2.2 ประเด็นความเสี่ ยงที่นาํ มาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่ งผลกระทบต่อ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยด้านชื่อเสี ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสู ญเสี ยทางด้าน
ชีวติ บุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเป็ นสําคัญ
2.3 ปั จจัยเสี่ ยงหรื อปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตั ิงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็ นต้น
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี่ ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงทีไ่ ด้ จากการ
วิเคราะห์ ในข้ อ 2
3.1 ระดับความเสี่ ยงอาจกําหนดเป็ นเชิงปริ มาณ หรื อเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง
ระดับสู ง กลาง ตํ่า ได้
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ ยง
ในอดีต หรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงในปั จจุบนั
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ ยง ให้ประเมินจากความรุ นแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุ นแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมัน่ ต่อคุณภาพ การให้บริ การตามพันธ
กิจของหน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็ นต้น
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ ยงทีม่ ีระดับความเสี่ ยงสู ง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการบรรลุเป้ าหมาย

โดยต้องกําหนดมาตรการหรื อ

แผนปฏิบตั ิการที่จะสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรใน หน่วยงาน และดําเนินการแก้ไข ลด หรื อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
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4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ ยง Treat
การลดหรื อควบคุมความเสี่ ยง Transfer การโอนหรื อกระจายความเสี่ ยง และ Terminate การหยุดหรื อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง เพือ่ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสี ยหาย (ทั้งในรู ปแบบของ
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสี ยง การฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อความคุม้ ค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่ อ คณะกรรมการประจํา
สํ านัก/หน่ วยงานสนับสนุน เพือ่ พิจารณาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรื อผลการดําเนินงานตามแผนต่อ คณะกรรมการประจําสํานัก/
หน่วยงานสนับสนุน
5.2 มีการรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
6. มีการนําผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจําสํ านัก/หน่ วยงาน
สนับสนุนไปใช้ ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
แผนบริ หารความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยูห่ ลังการจัดการ
ความเสี่ ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ความเสี่ ยงใหม่จากนโยบายหรื อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
1. มีการจัดทํางบประมาณประจําปี ทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
1.1 งบประมาณประจําปี มีการแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ตอ้ งใช้ใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 หน่วยงาน ควร วิเคราะห์ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ซ่ ึ งจะเป็ นงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่ งอาจจะเป็ นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
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หน่วยงาน เงินบริ จาค หรื อสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน จะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปี ตามแหล่งงบประมาณนั้น ๆ
2. มีหลักเกณฑ์ การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรื อเงินทุนและ
เพียงพอ สําหรับการบริ หารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดล่วงหน้าและได้รับการ
ยอมรับโดยทัว่ ไปของประชาคม /ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน ในกรณี ที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยูแ่ ล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ

สําหรับการบริ หารภารกิจของ

หน่วยงานในทุกด้านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อจะทําให้รายได้
รายจ่าย เป็ นไปอย่างเหมาะสม
3. มีการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนทีก่ าํ หนด
หน่วยงานแต่ละแห่งอาจจะมีวธิ ี การและหลักการในการทํางบประมาณประจําปี ที่แตกต่างกัน
ได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปี เสร็ จแล้วก่อนที่ที่จะนํางบประมาณ
ประจําปี เสนอคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงิน
ตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจําปี วิเคราะห์ตาม
พันธกิจของ หน่วยงาน วิเคราะห์ตามแผนการพัฒนา หน่วยงาน การพัฒนา บุคลากร จากนั้นให้
หน่วยงานมีการดําเนินงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่ อคณะกรรมกาประจําสํ านัก/
หน่ วยงานสนับสนุน อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ

ค่าใช้จ่ายและงบดุล

อย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว
หน่วยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของ หน่วยงานในช่วงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงานสนับสนุน
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5. มีการนําข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่ วยงานอย่ างต่ อเนื่อง
การจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบ้ ริ หารเป็ นรายงานที่
แจ้งให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรื อไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการ
ทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต

ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ผลการประเมินบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของหน่ วยงานต้ นสั งกัดที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
1. หน่วยงานมีแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดําเนินงานด้านอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวควรที่จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน
2. หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

80 เมื่อสิ้ นสุ ด

ปี งบประมาณ หน่วยงานควรมีการรายงานผลการดําเนินงานได้ครบตามแผนที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
หน่วยงานควรสอบถามบุคลากรของหน่วยงาน เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน/กิจกรรม

ของ

หน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร หรื อการที่
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อไม่
และเข้าไปมีบทบาทอย่างไร
4. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยอธิ บาย
ว่าหน่วยงานได้มีกิจกรรม หรื อมีบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยหรื อไม่
5. ผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

โดยหน่วยงานควรจะมีการกําหนด ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของแผนในภาพรวม เมื่อถึงสิ้ น

ปี งบประมาณทํามาเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ว่าสามารถดําเนินการได้ตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
* แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ผลการประเมินบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของหน่ วยงานต้ นสั งกัดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
1. หน่วยงานมีแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการดําเนินงานด้าน

เอกลักษณ์ ของ

มหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวควรที่จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/หน่วยงาน
สนับสนุน
2. หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

80 เมื่อสิ้ นสุ ด

ปี งบประมาณ หน่วยงานควรมีการรายงานผลการดําเนินงานได้ครบตามแผนที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

เอกลักษณ์

ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
หน่วยงานควรสอบถามบุคลากรของหน่วยงาน เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน/กิจกรรม

ของ

หน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร หรื อการที่
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อไม่
และเข้าไปมีบทบาทอย่างไร
4. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยอธิ บาย
ว่าหน่วยงานได้มีกิจกรรม หรื อมีบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยหรื อไม่
5. ผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

โดยหน่วยงานควรจะมีการกําหนด ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของแผนในภาพรวม เมื่อถึงสิ้ น

ปี งบประมาณทํามาเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ว่าสามารถดําเนินการได้ตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
* แบบสอบถาม สํานักงานคุณภาพฯดําเนินการ ส่วนหน่วยงานเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตัวบ่ งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร (สกอ.3.1)
1. มีการจัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวติ แก่ นักศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุ ขภาพทั้งทางกายและ
ทางจิต ข้อมูลด้านการเรี ยน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามี
ปั ญหา
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการที่เหมาะสมคํานึงถึง
สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทาํ ให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทวั่ ถึง

มีระบบการช่วยเหลือ

นักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้งั ที่
เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เพือ่ ส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรี ยนในกลุ่มผูส้ อน
หรื อผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เน้นการให้บริ การความช่วยเหลือนักศึกษาในรู ปแบบของการป้ องกันปั ญหา
มากกว่าการแก้ปัญหา
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรื อระดับมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริ การ
หรื อให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่ องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอ
ใช้บริ การตลอดเวลา อาจมีการจัดบริ การสายด่วน (hotline) สําหรับให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน

และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณี ที่

อาจารย์ที่ปรึ กษาส่ งนักศึกษามารับบริ การ
1.4 มีระบบการส่ งต่อการดูแลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรื อหน่วยให้บริ การเฉพาะทางในกรณี ที่นกั ศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยที่
จะดูแลได้
1.5 ผูเ้ กี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรื อให้คาํ แนะนําแก่
นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปั ญหาของนักศึกษาได้สาํ เร็ จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรื อบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็ นระยะๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และสร้างเครื อข่ายการให้ความช่วยเหลือร่ วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับครอบครัวของนักศึกษา
เพือ่ ร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาของนักศึกษา
1.8 มีช่องทางให้นกั ศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การ
2. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการที่ทนั สมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นกั ศึกษาจําเป็ นต้องรู ้
2.2 มีช่องทางให้นกั ศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการ
ให้บริ การ และมีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็ นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของ
แหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรี ยมแหล่งฝึ ก

ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรื อกิจกรรมทางสังคม โดยให้นกั ศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
ในการดําเนินงานเพื่อฝึ กทักษะประสบการณ์การทํางานร่ วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นกั ศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์จดหมาย
ข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู ้ใหม่ ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีการส่ งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้เกี่ยวกับกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู ้และ
ประสบการณ์เป็ นระยะๆ
4.3 เปิ ดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร การมีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอน การทําวิจยั แบบร่ วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ

การเป็ นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วน ร่ วมในการพัฒนาความรู ้และ ประสบการณ์
ที่ดีแก่นกั ศึกษาปัจจุบนั และสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปั จจุบนั กับศิษย์เก่าแล้ว ยังทํา
ให้ศิษย์เก่า และอาจารย์ได้เรี ยนรู ้วทิ ยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้ ห้และผูร้ ับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การ
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์สาํ หรับศิษย์
เก่าเป็ นระยะๆ โดยมีการส่ งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และ
ประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ 1-3 ทุกข้ อไม่ ตา่ํ กว่ า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่ าย คณะ หรื อมหาวิทยาลัย มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริ การทุกด้านแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทุกด้าน

และนําเสนอผลการประเมินแก่

ผูร้ ับผิดชอบ และผูบ้ ริ หารระดับคณะ มหาวิทยาลัย
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูใ่ นระดับ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริ การที่อยูใ่ นระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การ
ด้านใดที่ยงั ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาํ การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การ ทั้งนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาหรื อศิษย์เก่า มีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา หรื อการปรับปรุ งการให้บริ การด้วย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการทีส่ นองความต้ องการของนักศึกษา
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การเสนอให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ โดยเฉพาะการบริ การในด้านที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
7.2 มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของ
การให้บริ การทุกด้านตามแผนที่กาํ หนด
7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา

และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริ การที่

มหาวิทยาลัยจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริ การในระยะต่อไป
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ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่ งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติทุกด้ าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรื อมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ที่ชดั เจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสู ตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้งั ที่จดั โดยมหาวิทยาลัย หรื อจัดโดยองค์กรนักศึกษา
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน
แต่ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และตัวบ่งชี้เฉพาะ

(ถ้ามี ) ที่

เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ

เรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกจิ กรรมให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจแก่นกั ศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขให้นกั ศึกษาระบุตวั บ่งชี้ความสําเร็ จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรื อ
กิจกรรมที่นกั ศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่ งเสริมให้ นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่ างน้ อย 5 ประเภท สํ าหรับระดับปริญญาตรี

และอย่างน้ อย 2 ประเภท

สํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่ อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริมสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดาํ เนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
บําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม

กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรม

กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม

และกิจกรรม

ส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่ งเสริ มการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที่ดาํ เนินการโดยนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อ
รักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยูด่ ว้ ย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผรู ้ ับผิดชอบอนุมตั ิ

(อาจารย์ที่ปรึ กษา

หรื อฝ่ ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ) โดยมีคาํ อธิ บายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย

สาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของกิจกรรมที่จดั ลักษณะของ
กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็ จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรื อกิจกรรมใหม่
3.4 ผูร้ ับผิดชอบควรให้ขอ้ มูลป้ อนนกลับแก่นกั ศึกษาในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่ วนของการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
4. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้ างเครือข่ ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่ าง
มหาวิทยาลัย และมีกจิ กรรมร่ วมกัน
4.1 มหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรู ปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู ้ (KM: knowledge management) การให้นกั ศึกษานําเสนอผลการ
ดําเนินงาน (ผลการประเมิน ) ในที่ประชุม เพื่อให้นกั ศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็ จการประเมินความสําเร็ จ
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4.2 ในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ควรมีการประชุมกับ

สถาบันภายนอก เพื่อส่ งเสริ มการทํากิจกรรมร่ วมกันของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มการ
สร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ทุน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย
4.3 ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยอาจหมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพ ให้นกั ศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมี
การจัดเวทีหรื อการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรื อนําเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการ

ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่ วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นสื่ อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

โดยผูร้ ับผิดชอบอาจเป็ นการทํางานร่ วมกันของอาจารย์และนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัย
5. มีการประเมินความสํ าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กาํ หนด
5.2 มหาวิทยาลัยกําหนดให้นกั ศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินความรู ้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพือ่ จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปี ต่อไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็ จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยงั
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
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6.2 มหาวิทยาลัยนําเสนอผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกระดับรับรู ้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีลกั ษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผา่ นกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

มี

ระบบส่ งเสริ มให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมสู่ การปฏิบตั ิ และมีผลลัพธ์
ชัดเจนตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม การ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ

มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการมีการกําหนดตัวชี้วดั ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่ วม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและมีการนําสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่ วมกับ
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรี ยนการสอนที่นาํ การทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนการสอน

หรื อบูรณาการการทํานุบาํ รุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทั้งที่จดั โดยมหาวิทยาลัยและที่จดั โดยองค์การ
นักศึกษา
3. มีการเผยแพร่ กจิ กรรมหรือการบริการด้ านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่ อสาธารณชน
3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอ
ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรื อเวทีการแสดง มีการบริ หารจัดการโดยมีผมู ้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.2 มหาวิทยาลัยจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ

เช่น วารสารระดับ

หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน
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3.3 มหาวิทยาลัยมีการบริ การวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีความร่ วมมือกับ

หน่วยงานหรื อองค์กรอื่น มีการสร้างเครื อข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็ นระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ

บูรณาการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุ งและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่ การ
ปฏิบตั ิและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุ งและพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ
6.1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด /การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่ สู่สาธารณะ
6.2 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปิ นแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็ น
วิทยากรหรื อเป็ นที่ประจักษ์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน

ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ
6.3 มหาวิทยาลัยมีจาํ นวนผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพร่ ท้ งั ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ หรื อมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการ
อ้างอิง เป็ นที่ยอมรับ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ (สกอ.7.3)
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย
ผูบ้ ริ หารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาํ เสนอใหม่กบั ระบบสารสนเทศที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system software
และ application software) database peopleware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุม้ ค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่ าง
น้ อยต้ องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
นําไปใช้ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจเป็ นระบบสารสนเทศที่นาํ ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็ นต้น มาสร้างเป็ นสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารใช้ในการบริ หารและการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เป็ น
พันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การเงิน การบริ หาร
จัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
3.1 ผูร้ ับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ

รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรื อทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี การศึกษา เป็ นต้น
3.2 ผูร้ ับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของ
ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบารสนเทศ
4.1 กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผูบ้ ริ หารแล้ว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาํ หนด
5. มีการส่ งข้ อมูลผ่ านระบบเครือข่ ายของหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้ องตามทีก่ าํ หนด
มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสู ตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นต้น

ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ระดับภาควิชา หรือหน่ วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ
ทีก่ าํ หนด
1.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจเป็ นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กนั แพร่ หลายทั้งในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อ
เป็ นระบบเฉพาะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง
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1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นาํ มาใช้ตอ้ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็ นประจํา โดยเริ่ มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้ าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชาจนถึงระดับผู ้
ปฏิบตั ิแต่ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ ความสํ าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของมหาวิทยาลัย
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของมหาวิทยาลัย ต้องให้ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีท้งั
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรื อสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรื อคณะวิชากําหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบ่ งชี้เพิม่ เติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.1 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็ นกรอบในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง

แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่ขดั กับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรชี้วดั คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิท่ีดีท่ีใช้กาํ กับแต่ละตัวบ่งชี้

ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม

เป้ าหมายของตัวบ่งชี้น้ นั ๆ และเป็ นเกณฑ์ที่นาํ ไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. มีการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รบถ้ วน ประกอบด้ วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปี ทีเ่ ป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยและสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานทีม่ ีข้อมูลครบถ้ วนตามทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุ ง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่ งรายงาน
ให้ตน้ สัง กัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่ งผลให้ มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี้
มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชาควรมอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นาํ ผลจาก
การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรื อ
ประสานงานกับคณะกรรมการ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงานในส่ วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรื อร่ วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นจากปี ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง

9

องค์ ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ท้ งั ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็ นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็ นต้น
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7. มีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่ วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะผูใ้ ช้บณั ฑิต
และผูร้ ับบริ การตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ผูร้ ับบริ การด้านการวิจยั หรื อชุมชนผูร้ ับบริ การทาง
วิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่ วนร่ วมในการประกันคุณภาพ

อาทิ ในรู ปแบบของการร่ วมเป็ น

กรรมการ การร่ วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย การให้ขอ้ มูล ป้ อนกลับ หรื อการให้ความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็ นต้น
8. มีเครือข่ ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่ วมกัน
8.1 มีการสร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่ วนของระดับ
มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชา และในส่ วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่ วมกันในเครื อข่าย มีผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
และมีพฒั นาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในเครื อข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครื อข่าย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการทํางานร่ วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติทดี่ ีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่ วยงานพัฒนาขึน้ และ
เผยแพร่ ให้ หน่ วยงานอืน่ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ิท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ทีเ่ ป็ นวิธีปฏิบตั ิทีด่ ีให้กบั

สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจยั สถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.1)
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนด้ าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
1.1 มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
หน่วยงาน บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริ หารงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริ หารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุ ง
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้ าหมายของแผนการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
1.2 การบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็ จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริ หารงานวิจยั เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกลุ่มวิจยั หรื อศูนย์วจิ ยั เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจยั
นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั ของนักศึกษา หรื องบประมาณสนับสนุนนักวิจยั
หลังปริ ญญาเอกให้ปฏิบตั ิงานในกลุ่มหรื อศูนย์วจิ ยั เป็ นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ กบั การจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เช่น 1) การกําหนดให้นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งในทีมวิจยั ของอาจารย์

2) การกําหนดให้

นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาํ โครงการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์

3) การกําหนดให้นกั ศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรื อสัมมนาเกี่ยวกับ

ผลความก้าวหน้าในงานวิจยั ของอาจารย์ หรื อของศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรื อศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor) หรื อเข้าร่ วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

4) การจัดให้มีการประชุม

เสนอผลงานวิจยั หรื อแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรื อส่ งเสริ มนักศึกษาเข้าร่ วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ

5) การส่ งเสริ มให้อาจารย์นาํ ผลลัพธ์ที่เกิด

จากการวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ และให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ ประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจยั เช่น วิเคราะห์กาํ ลังคนวางแผน
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี
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คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทําการกําหนดกฎเกณฑ์
แนวทางกํากับ และส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรื อ
จัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติโดยกําหนดเป็ นภาระงานที่ชดั เจนที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจยั ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคล กรณี นกั วิจยั รุ่ นใหม่อาจเริ่ มจากการฝึ กอบรม การทํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์โดยได้รับการ
แนะนําหรื อการร่ วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโส

การเข้าร่ วมประชุมวิชาการ

การช่วยให้คาํ ปรึ กษา

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี นกั วิจยั ทัว่ ไป การส่ งเสริ มให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อร่ วมทีมวิจยั กับนักวิจยั ชั้นนํานอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาํ ให้
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดคือการ
ส่ งเสริ มการทํางานวิจยั เป็ นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจยั อาวุโส นักวิจยั ระดับกลาง นักวิจยั หรื อนักศึกษา
หลังปริ ญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูช้ ่วยวิจยั ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทํางานวิจยั อย่างลุ่มลึกและ
ต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณของนักวิจยั และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจยั ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นกั วิจยั ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นกั วิจยั เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรื อการให้รางวัลสําหรับ
นักวิจยั ที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริ การต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจยั และผลิตงานสร้างสรรค์ เป็ นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็ นทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ในกรณี ของนักวิจยั รุ่ นใหม่

การแสวงหาทุนวิจยั จากภายนอกอาจทําได้ยาก

ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื อผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นกั วิจยั เหล่านี้มี
โอกาสสร้างผลงาน ที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน
เช่น การจัดให้มีขอ้ มูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจยั ต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์ และนักวิจยั สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นพีเ่ ลี้ยงตรวจสอบข้อ เสนอโครงการวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ที่เสนอขอทุนไปยังแหล่ง
ทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุ งโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจยั มากยิง่ ขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและหรื อจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั ห้องปฏิบตั ิการวิจยั แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจยั ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริ มการวิจยั ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจยั ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริ หาร
งานวิจยั ของกลุ่มวิจยั หรื อห้องปฏิบตั ิการวิจยั หรื อศูนย์วจิ ยั เพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล หรื อ
ผลงานตามความต้องการของประเทศ

หรื อของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจยั

2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

และของนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก

4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็ นต้น
5.2 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ที่เหมาะสมกับงานวิจยั แต่ละประเภทที่เป็ นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ระบบรักษาสุ ขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่ องมือระดับสู งที่จาํ เป็ น
ที่หลายหน่วยวิจยั หรื อกลุ่มวิจยั หรื อศูนย์วจิ ยั สามารถใช้ร่วมกันได้ หรื อหากไม่มีศูนย์เครื่ องมือ
ระดับสู งดังกล่าว ก็ตอ้ งจัดระบบผ่านเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่น
ได้ เพือ่ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ของนักวิจยั
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่ งนอกจากหนังสื อและวารสารทั้งในรู ปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
ร่ วมทํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจยั
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั ที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ข้อมูลด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปั จจุบนั และผลงานที่ผา่ นมา
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3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั วารสารและการประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่
ผลงาน
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่ งเสริ มการนําผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่ งเสริ มด้านการจดสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิบตั ร และการซื้ อขาย
ทรัพย์สินทางปั ญญา
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่กี่ยวข้อง
กับการวิจยั และงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ 4 และข้ อ 5 อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็ จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ โดย
การมีส่วนร่ วมของอาจารย์และนักวิจยั เช่น “การประเมินผลสําเร็ จของการให้ทุนวิจยั ” ทั้งในประเด็น
งานวิจยั เสร็ จทันตามกําหนดเวลา

คุณภาพของผลงานวิจยั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ผรู ้ ับทุนสามารถ

แสวงหาทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรื อ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุน
งานวิจยั ” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจยั ของอาจารย์ และนักวิจยั ในปั จจุบนั
หรื อ “การประเมินระบบสารสนเทศ ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และ
นักวิจยั เป็ นต้น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุ ง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตอ้ งทําเพือ่
การปรับปรุ ง กําหนดบุคคลหรื อหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุ ง กําหนดงบประมาณที่ตอ้ งใช้หาก
จําเป็ น กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุ งต้องแล้วเสร็ จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุ งการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจยั ตามที่กาํ หนด
8. มีระบบและกลไกเพือ่ สร้ างงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสั งคม เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของท้องถิ่นและสั งคมและดําเนินการตาม
ระบบทีก่ าํ หนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
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มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน
สร้างความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น

ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการ
การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของ

กลุ่มเป้ าหมาย การสนทนากับกลุ่มเป้ าหมายที่สาํ คัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กบั องค์กร
ภายนอก การใช้ขอ้ มูล ป้ อนกลับ (feed back) จากความร่ วมมือที่มีอยูเ่ ดิมวัตถุประสงค์ของความร่ วมมือ
ดังกล่าวควรมีท้ งั การร่ วมทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หรื อเพือ่ ตอบ

โจทย์ของหน่วยงานหรื อชุมชนภายนอก รวมถึงการร่ วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรื อ
ทรัพยากรอื่นๆ

ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.2)
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้ างสรรค์ ในการประชุ มวิชาการหรือการตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรื อการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในวารสารหรื อในที่ประชุมวิชาการที่มี

peer

review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นกั วิจยั รุ่ นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจยั
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของบทความวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่ วมประชุมเสนอผลงานวิจยั หรื อเผยแพร่ งานสร้างสรรค์

3) การ

4) การจ่าย

ค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์
กรณี วารสารเรี ยกเก็บเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้น
ของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ เป็ นองค์ ความรู้ทค่ี นทัว่ ไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้ าหมาย
โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผูร้ ับผิดชอบติดตาม
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ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็ นที่สนใจของบุคคล
ทัว่ ไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นความรู ้ที่น่าสนใจ
ซึ่ งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู ้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ องค์ ความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ จากข้ อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกีย่ วข้ อง
นําองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในข้อ

2

เผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านสื่ อต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบในเชิงรุ ก โดยเริ่ มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้ อนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจยั หรื อร่ วมวิจยั หรื อนําผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์ จริงจากหน่ วยงานภายนอกหรือชุ มชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผูร้ ับผิดชอบเพื่อเป็ นสื่ อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ
นักวิจยั กับองค์กรภายนอกที่มีศกั ยภาพในการนําผลการวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
2) ผูร้ ับผิดชอบแสวงหางานวิจยั จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริ การ
บริ การวิจยั ในเรื่ องเฉพาะใดๆ

จากสถาบัน

ที่ตอ้ งการรับ

(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผูว้ จิ ยั

3) รับผิดชอบริ เริ่ ม ประสานงาน หรื อส่ งเสริ มการนําผลงานที่เกิดจากการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปสู่
งานเชิงพาณิ ชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็ นต้น
5. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่ วยในการคุ้มครองสิ ทธิของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทนี่ ําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรื อสนับสนุนด้านระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่
อาจารย์ นักวิจยั และมหาวิทยาลัยในการเจรจาเชิงธุ รกิจ หรื อการซื้ อขายผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์
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นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจยั และของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรื อทําธุ รกิจที่เป็ นผลจากงานวิจยั โดย
เป็ นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริมการจดสิ ทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยืน่ จดสิ ทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รแก่อาจารย์ และนักวิจยั ในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การ
ให้ความรู ้และคําปรึ กษาด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งอาจดําเนินการโดยการฝึ กอบรม หรื อสัมมนา หรื อ
จัดคลินิกให้คาํ ปรึ กษา 2) ช่วยร่ างคําขอและยืน่ ขอจดสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อสํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั ร อนุ
สิ ทธิ บตั ร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น

ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม และดําเนินการตามระบบทีก่ าํ หนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริ การวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กบั พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริ การ (service mind) ในการ
ให้บริ การวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและ
จัดทําระเบียบของการให้บริ การ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชดั เจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริ การแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ในการให้บริ การทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ปฏิบตั ิงานประจําด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นกั ศึกษานําความรู ้ไปจัดทําเป็ น
โครงการหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการกับการวิจยั อย่างเป็ นระบบ

เช่น 1) มีการนํา

ผลการวิจยั ไปสู่ การใช้ประโยชน์จริ งที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่ วนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู ้ ประสบการณ์ จากการให้บริ การกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ผา่ น
กระบวนการวิจยั เป็ นต้น
4. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคม
กับการเรี ยนการสอนและการวิจยั โดยให้มีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และนักศึกษา ซึ่ งเป็ น
ทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้ าหมายของสถาบัน ความร่ วมมือร่ วม
ใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริ การที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน

พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ที่ได้

อย่างสมํ่าเสมอและเป็ นรู ปธรรม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 20 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม (สกอ.5.2)
1. มีการสํ ารวจความต้ องการของชุ มชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่ วยงานวิชาชีพ
เพือ่ ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของมหาวิทยาลัย
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
2. มีความร่ วมมือด้ านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรู้ และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่ วยงานวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมีการเชิญหรื อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริ การ มาร่ วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร้างเครื อข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรื อหน่วยงานในรู ปแบบต่างๆ เช่น ความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อไปใช้พฒั นา
บุคลากรของสถานประกอบการหรื อส่ วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและจัด
ให้มีช่องทางในการสื่ อสาร ทําความเข้าใจร่ วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรื อริ เริ่ มโครงการหรื อกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่ อสั งคม
มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของผูร้ ับบริ การทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ทั้งในด้านการนําความรู ้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่ อสาร การชี้แจง
แนะนําให้ผรู ้ ับบริ การและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บริการทาง
วิชาการ
มีการนําผลการประเมินการให้บริ การทางวิชาการไป

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ของการ

ให้บริ การ ระบบและกลไกการให้บริ การ ซึ่ งประกอบด้วยรู ปแบบการให้บริ การ ขอบเขตการให้บริ การ
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริ การ สัญญาการบริ การ ซึ่ งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การให้บริ การ โดยจัดให้มีระบบการให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน มีความเป็ นธรรมโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
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5. มีการพัฒนาความรู้ ทไี่ ด้ จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ ายทอดความรู้ส่ ู บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ ส่ ู สาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การทางวิชาการ
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

ส่ งเสริ มให้เกิด

ซึ่งรวมทั้งผูเ้ รี ยนด้วย

จัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ ประสบการณ์ในการให้บริ การผ่านทางสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดทําฐานข้อมูลการบริ การวิชาการเผยแพร่ สู่สาธารณะ

ตัวบ่ งชี้ที่ 23 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (สกอ. 2.4)
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ท้งั ด้ านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์ในปั จจุบนั รวมทั้งที่ตอ้ งการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยกําหนดอัตรากําลังที่ตอ้ งการเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํากําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมีทศั นคติที่ดีให้เข้ามาสู่ กระบวนการคัดสรรอาจมีการสรรหาทั้งจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของสายอาจารย์เพื่อให้
ได้รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถนําความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นซึ่ งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (competencies) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในระดับต่างๆเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและ
ฝึ กอบรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิดกฎเกณฑ์มี
ทัศนคติและทักษะที่ดีเพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงานการ
หมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่นๆการเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
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1.3 ข้อมูลป้ อนกลับของผลการปฏิบตั ิงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสาย
งานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรื อมีขอ้ ตกลงในการทํางานและใช้เพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไขชมเชยให้รางวัลตลอดจนปรับปรุ งค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมรวมทั้ง
การสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์วา่ มีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผนเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและของมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ให้ เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนด
2.1 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบโปร่ งใสและกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ได้อาจารย์หรื อบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กาํ หนดและเป็ นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้
2.2มีการวิเคราะห์งาน

(jobanalysis) โดยกําหนดให้มีคาํ อธิ บายลักษณะงาน

(jobdescription)การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

(jobspecification)รวมทั้งความสามารถ

(competencies ) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จาํ เป็ นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (job evaluation)ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการกําหนดเส้นทาง
เดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่มวิเคราะห์ปริ มาณการเข้า -ออกของบุคลากรแต่
ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็ นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่กาํ หนดรวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็ นรายบุคคลเพื่อการส่ งเสริ มสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุ ขภาพทีด่ ีและสร้ างขวัญและกําลังใจให้ คณาจารย์ สามารถทํางานได้
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทาํ งานให้น่าอยูต่ ้งั แต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศการทํางานการ
จัดสวัสดิการการเอาใจใส่ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกันการสร้างบรรยากาศของ
ความสุ ขในการทํางาน
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3.2 มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์ เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบโดยเร็ วมีการกระตุน้ และช่วยเหลือผูม้ ี
ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆเช่น

ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัลประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัลหรื องานธุ รการอื่น ๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผไู ้ ด้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกียรติพิจารณาความดีความชอบ
เป็ นกรณี พเิ ศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่ วมกันเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่ วมมือในการทํางานมีช่องทางการสื่ อสารหลายช่องทางระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารวมทั้งระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกันเพื่อทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่ วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุ ขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้ องกันและส่ งเสริ มมีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุ ขภาพส่ งเสริ มการออกกําลังกายในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกายสนับสนุน
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุ ขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์ นําความรู้ และทักษะทีไ่ ด้ จากการพัฒนามาใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทุกหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อทุกโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มความรู ้และทักษะการ
ปฏิบตั ิงานควรกําหนดแนวทางหรื อวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการอบรมหรื อการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อปรับปรุ งตนเองโดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู ้และทักษะไปใช้ภายหลัง
การอบรมหรื อพัฒนา 6-9 เดือนหรื อใช้กลไกการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ ของการอบรมหรื อการพัฒนา เป็ นต้น
5. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และดูแลควบคุมให้ คณาจารย์ ถือปฏิบัติ
5.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณและกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์อย่างสมํ่าเสมอ
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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5.2 ผูร้ ับผิดชอบในการให้ความรู ้ดา้ นจรรยาบรรณควรมีการติดตามผลการปรับปรุ งและพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสํ าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้
ในแผนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ตามตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
(KPI) หรื อเป้ าหมายของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ โดยที่ตวั ชี้วดั ผลการดําเนินงานและ
ค่าเป้ าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
แผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ในรอบปี ถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุ งการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ไปปรับปรุ ง
แผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7.3 มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์ที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์ใน
ระยะต่อไป

ตัวบ่ งชี้ที่ 24 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญทุก
หลักสู ตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ การมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้รวมทั้งการสร้างหรื อพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ ด้วย
ตนเอง โดยผูส้ อนมีบทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบตั ิจริ ง

ชี้แนะ

แหล่งข้อมูลความรู ้ จัดการเรี ยนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
สัมฤทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกรายวิชา

อาทิ จัดให้มีชวั่ โมง

ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่มสัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู ้นอกสถานที่รวมทั้งฝึ กงาน
และฝึ กประสบการณ์
1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญใน
แต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็ จเพื่อนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ ละภาคการศึกษา ตามทีก่ าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.1 อาจารย์จดั ทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาแต่ละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็ น การระบุผลการเรี ยนรู ้เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรายวิชาเสร็ จสิ้ น
แล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอิงมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เป็ นการระบุคาํ อธิ บายรายวิชา จํานวนชัว่ โมงการสอน
และการให้คาํ ปรึ กษา
- การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นการอธิ บายความรู ้หรื อทักษะที่รายวิชามุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรี ยนมีการระบุหวั ข้อหรื อเนื้อหาที่
จะสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของหัวข้อหรื อ
เนื้อหานั้น ๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน ระบุเอกสาร หนังสื อ ตําราที่ทนั สมัยที่ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน

รวมทั้งแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่ช่วยเสริ มประสบการณ์จริ งหรื อ

ประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิแก่ผเู ้ รี ยน
- การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผูเ้ รี ยน ความเห็นของทีมผูส้ อน ผลการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน และจากการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
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2.2 อาจารย์ผสู ้ อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผเู ้ รี ยนในคาบแรกที่พบ
ผูเ้ รี ยน
2.3 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาทีส่ ่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ ผ้เู รียนได้ เรียนรู้จาก
การปฏิบัติท้งั ในและนอกห้ องเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรกําหนดให้ทุกหลักสู ตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งทั้งในและนอกชั้นเรี ยน อาทิ จัดให้มีชวั่ โมง
ปฏิบตั ิการ อภิปรายกลุ่มสัมมนา ทํากรณี ศึกษาหรื อโครงงานหรื อวิจยั เรี ยนรู ้นอกสถานที่รวมทั้งฝึ กงาน
และฝึ กประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการปฏิบตั ิจริ งของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหลังจบหลักสู ตร
4. มีการให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ ทางวิชาการหรือวิชาชี พจากหน่ วยงานหรือชุ มชนภายนอกเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสู ตร
ทุกหลักสู ตรควรมีการออกแบบให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้จากบุคคล หน่วยงานหรื อชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบถึงการนําความรู ้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ิและมีความรู ้ทางวิชาการที่ทนั สมัย

การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็ น

อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรื อบรรยายในบางคาบเวลา

นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยีย่ มชม

หน่วยงานหรื อสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นกั ศึกษาฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานในวิชาสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ เป็ นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ ทพี่ ฒ
ั นาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผา่ นมา
โดยการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรี ยนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเหมาะสมหรื อไม่ ควรปรับปรุ งด้านใด อย่างไร
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5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรื อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวิจยั และประสบการณ์การ
จัดการเรี ยนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ ละรายวิชาต้ อง
ไม่ ตํ่ากว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่ อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ในห้องปฏิบตั ิการ หนังสื อ ตํารา และสิ่ งพิมพ์ในห้องสมุด เป็ นต้น นําผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

โดยมีการระบุใน

รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่ามีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนมา
ปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยหรื อคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสู ตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน และวางแผนปรับปรุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้องหรื อเสนอ
การปรับปรุ งต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดําเนินการหลักสู ตรได้ รับการประเมินโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูเ้ รี ยน
ปัจจุบนั และผูท้ ี่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษาหรื อศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
เวลาที่กาํ หนดทุกปี การศึกษา
- ระบุถึงความจําเป็ นต่อการปรับปรุ ง หรื อปิ ด หรื อเปิ ดรายวิชาหรื อหลักสู ตร ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผูเ้ รี ยน /ของผูท้ ี่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษา /ของผูป้ ระเมินอิสระและของผูใ้ ช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาคผนวก

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาคผนวก
แบบรายงานผลการประเมิน หน่ วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้
ผลการดําเนินงาน 1
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(%หรือสัดส่ วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินทีต่ ่ างจากทีท่ รี่ ะบุใน
SAR)

ตัวบ่งชี้ท่ ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้ (สกอ.7.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผลการดําเนินงาน 1
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(%หรือสัดส่ วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินทีต่ ่ างจากทีท่ รี่ ะบุใน
SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการประเมินบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ (สมศ.17)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 9 ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานัก (สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ท่ ี 10 ผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การ
ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

จัดให้กบั นักศึกษา (สกอ.2.8)
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูล

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

ข่าวสาร (สกอ.3.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.6.1)
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผลการดําเนินงาน 1
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(%หรือสัดส่ วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินทีต่ ่ างจากทีท่ รี่ ะบุใน
SAR)
ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.7.3)
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.9.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.4.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

สร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.5.1)
ตัวบ่งชี้ที่ 20 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

(สกอ.5.2)
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผลการดําเนินงาน 1
ตัวบ่ งชี้คุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(%หรือสัดส่ วน)

คะแนนการ
ประเมิน โดย
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินทีต่ ่ างจากทีท่ รี่ ะบุใน
SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 23ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (สกอ.2.4)

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 24 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ.2.6)

ใช้ค่าคะแนนจาก ผลการประเมินมหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลีย่
ระดับ
1

ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้น้ นั ๆ เช่น ระบุเป็ นค่าร้อยละ หรื อระบบเป็ นสัดส่ วน หรื อระบุเป็ นคะแนน หรื อระบุเป็ นจํานวน หรื อระบุเป็ นข้อ

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตาราง ป 2 ผลการประเมินตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานอุดมศึกษา

I

P

O

รวม

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

หมายเหตุ

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
เฉลีย่ รวมทุกตัว
ผลการประเมิน

คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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