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บทที ่4 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
ปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น มหาวิทยาลัยควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน 
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยน 
ไปควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของ 
ทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนด
ร่วมกันและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา 
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ 
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา 
มหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณา 
ปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จ 
ที่พึงประสงค ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค ์(goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ 

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น 
ทางการ 

2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน 
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ 
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไป 
สู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ 
การประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็น 

แนวทางการด าเนินงานและสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมี

การรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมีการ 
จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา 
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลที่ควรพิจารณา
ประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต 
อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ก าหนด
อัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผน การ
จ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจ
มีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร 
ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วย งานสามารถ
ประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอ่ืน ๆ การเข้าศึกษาใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความ  
ก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี 
การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงาน และของมหาวิทยาลัย 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ 
ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน 
(job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างาน 
และทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ 
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทาง 
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เดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ 
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนเช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วย
จัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ 
รางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ 
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจ 
เช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกายสนับสนุน 
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ 
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา6 
- 9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ
การพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม 
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการ 
ปลูกฝังจรรยา บรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ 

ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย 
สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบ

ส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน า
งานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา คือ มีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอ 

ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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3.2 มหาวิทยาลัยจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น วารสารระดับ 
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

3.3 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ 
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น 
ระบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การ 
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
6.1 มหาวิทยาลัยมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ 

ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
6.2 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญ 

เป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

6.3 มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี 
การเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรอืมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง 
เป็นที่ยอมรับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่สถานศึกษาด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์ 
 โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 
สุขอนามัยและความสวยงาม  

4. การจัดการให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
  รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเดน็ 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
 

1. มีระบบและกลไกการการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ส่งเสริม
ให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์สู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม            
มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการน าภาษาต่างประเทศไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา คือ มีการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกภาษาต่างประเทศที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่
จัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชน 

3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพ่ือบริการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ เช่น มี
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีการบริหารจัดการโดยมีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ        
มีการจัดสรรงบประมาณด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 

3.2 มหาวิทยาลัยจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น วารสารระดับ 
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

3.3 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์กับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านภาษาต่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์น าสู่
การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ใน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกีย่วข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความ 
สามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ 
วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร 
และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายใน 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน 
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ 
วิจัยอย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือ
นักวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ 
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่ 
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 
ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป 
สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
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3.1 มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ 
และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือ
นวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร 
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง 
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ 
อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการและเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้ 
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ 
ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามวัดผลตาม 
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ 
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสมัฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็น 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ 
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ 
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย 
หรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 
  หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ 
  จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ 
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 
และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
คนอาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยง 
ระดับสูง กลาง ต่ า ได้ 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ์ 

เสี่ยงในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
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3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง 
ดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ 

แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุด 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัว 
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัย 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม 
ทางการ ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานก ากับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ 

ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
1.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น 
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน และ ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น 
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจาก 
แหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้น ๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ 
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ 
เพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการ 
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของ 
มหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้รายได้ 
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่ 
แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะน า
งบประมาณประจ าปีเสนอสภามหาวิทยาลัยควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

- งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมาก 
น้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมี 
ความ เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการ 
พัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุล 
อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว 
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงถัดไป มีการน ารายงาน 
ทางการเงินเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น 
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการ
ท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว 
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
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6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ 
ภายในอย่างเป็นทางการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก 
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ 
ติดตามการใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ 
ตามระบบที่ก าหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ 
ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริม่จากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ 
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ 
ประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับ 
ผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องให้ความส าคัญ 
และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง 
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ 
คณะวิชา ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3.1 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน 
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มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม 

เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลาโดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน    CHE QA ONLINE 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดย 
มีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อม
ทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ 
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

   มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง 
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ 
การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ 



40 

 

 

 

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของระดับ 

มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืน ๆ 
8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่อง 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ 

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ 

สาธารณชนและให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ 
9.3 มีการวิจัยมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 


