
 

 

คู่มือคู่มือ  
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ของของ  
 
 

ส่วนสารบรรณและนิติการส่วนสารบรรณและนิติการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
 
 
 
 
 
 

  
ปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2557ปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2557 

 
 
 

  



 

 
 
 
 



ค ำน ำค ำน ำ  

 

มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีส ุรนาร ี ได ้ก าหนดให ้ม ีการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา           
อย่างต่อเนื ่องทุกปีการศึกษา โดยเริ ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2541       
เป็นปีแรก โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งส่วนสารบรรณ
และนิติการได้ด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ส าหรับปี 2555 – 2559 ดังนี้ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและ
เป็นที่พึ่งของสังคม” ดังนั้น ส่วนสารบรรณและนิติการ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนสารบรรณและนิติการ 
ที่จะใช้ในปี 2555-2559 เพ่ือให้สอคคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้    
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมายตามหลัก อัตตาภิบาล 
และหลักธรรมาภิบาล”  

จากการปรับวิสัยทัศน์ดังกล่าวส่วนสารบรรณและนิติการ จึงปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
และมีแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง โดยตัวบ่งชี้ที่ส่วนสารบรรณและนิติการ   
ได้ก าหนดขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งน ามาจากตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมี และส่วนสารบรรณและนิติการ
ได้จัดท าตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

ส่วนสารบรรณและนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามของบุคลากรส่วนสารบรรณและนิติการที่มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
และพร้อมจะรักษาคุณภาพและพัฒนาตลอดไป 
 
 

 ( นายราชัย   อัศเวศน์ ) 
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 

3  มีนาคม  2557 
 
 
 

 
 (ก) 



 

   (ข) 

สารบัญสารบัญ  
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
บทที่ 1 ภาพรวมส่วนสารบรรณและนิติการ…....................………………………..........……….. 1 
 1. ความเป็นมา …………………….……………………………................………………............ 1 
 2. วิสัยทัศน์ …………………………….……..………………………………................…............. 1 
 3. พนัธกิจ …………………………….……………….………………………................................ 1 
 4. ยุทธศาสตร์.......................................................................................................... 1 
 5. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์.................................................................................. 2 
 6. Strategy Map.................................................................................................... 2 
 7. การจัดการความรู้...........................….……….……………….…………..................……. 3 
 8. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร.…….…………………..……………….…..................... 4 
 9. ภารกิจหลัก.......................................................................................................... 5 
 10. บุคลากร............................................................................................................... 7 
   
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา............................................................................... 8 
 1. ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา ...................................................... 8 
 2. นโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ................................. 8 
 3. นโยบายประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ ........................................ 9 
 4. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ ............................. 10 
 5. กระบวนการด าเนนิงานประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ ................ 11 
   
บทที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ....................................... 12 
 1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ .. 12 
 2. ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนสารบรรณและนิติการ ......... 15 
 3. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ................................................ 17 
   
บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพส าหรับตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ประเมินกระบวนการ.................... 41 
 1. องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ............... 42 
 2. องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ ...................................................... 45 
 3. องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ...................................... 53 
 4. องค์ประกอบที่ 12   การบริหารจัดการภารกิจหลัก .............................................. 55 
   
บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………………………….. 61 
   



 

   (ค) 

ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………. 62 
 ภาคผนวก 1   คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส่วนสารบรรณและนิติการ 63 
 ภาคผนวก 2  รายละเอียดตัวบง่ชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมิน    

ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ........................................................ 
 

65 
 ภาคผนวก 3 นิยามศัพท์เฉพาะ .................................................................................. 74 
 ภาคผนวก 4    แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  84 
 



   

บทบทที่ที่    11  
ภาพรวมภาพรวมส่วนสารบรรณและนิติการส่วนสารบรรณและนิติการ  

 
 

    
ตามที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ก าหนด     

ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533)   
ซึ่งมาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักวิชา 3) สถาบัน และ  
4) ศูนย์  ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2535  แบ่งส่วนงานของ
ส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนอ านวยการ 2) ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์             
3) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4) ส่วนการเงินและบัญชี 5) ส่วนอาคารสถานที่ 6) ส่วนพัสดุ  7) ส่วนแผนงาน                          
8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์  และ 9) ส่วนกิจการนักศึกษา หลังจากนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศ       
เรื่องการแบ่งส่วนงาน  พ.ศ. 2536  ให้แบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี เป็น 10 ส่วนคือ                        
1) ส่วนอ านวยการ 2) ส่วนสารบรรณ  3) ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4) ส่วนการเงินและบัญชี 5) ส่วนอาคารสถานที่               
6) ส่วนพัสดุ 7) ส่วนแผนงาน 8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 9) ส่วนกิจการนักศึกษา และ10)ส่วนประชาสัมพันธ์  
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 มีการปรับปรุงส่วนงานในส านักงานอธิการบดีใหม่                     
โดยยุบส่วนอ านวยการและให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่ พร้อมทั้งโอนงาน “นิติการ” มาอยู่ที่ส่วนสารบรรณ           
โดยส่วนสารบรรณได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส่วนสารบรรณและนิติการ”  
   ปัจจุบัน ส่วนสารบรรณและนิติการ ได้แบ่งงานภายในเป็น 5 งานได้แก่  1) งานธุรการ        
2) งานจัดเก็บเอกสาร   3) งานไปรษณีย์  4) งานนิติการ และ 5) งานประชุมและช่วยนักบริหาร  
 

 
 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ เป็นเลิศในการให้บริการด้านสารบรรณและกฎหมาย            

ตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล 
 
 

ให้บริการด้านสารบรรณ ไปรษณีย์ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร การบริการความรู้
ด้านกฎหมายและพิธีการทางกฎหมาย 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.  ความเป็นมา 

2.  วิสัยทัศน ์

3.  พันธกิจ 

4.  ยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมี ICT เป็นเครื่องมือ      
ในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพ และผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 

 

5.1 มีองค์ความรู้ 
5.2 บุคลากรยกระดับความรู้ 
5.3 กระบวนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ความรู้ + คน + การปฏิบัติจริง) 
5.4 มี ICT ที่เหมาะสม โดยน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
5.5 มีผลการประเมินคุณภาพฯ ไม่ต่ ากว่าระดับ 4-5 

 

 

 
 
 
 
 

ผู้รับบริการผู้รับบริการ  
 
 
 

กระบวนการภายในกระบวนการภายใน  
 
 

นวัตกรรมและการเรียนรู้นวัตกรรมและการเรียนรู้  
          
 
 

วิสัยทัศน์ 

ภารกิจ 

มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     
(ความรู้ + คน + การปฏิบัติจริง) 

บุคลากรมีคุณภาพ และยกระดับความรู้ 

มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มี ICT ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

5.  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

6.  Strategy Map 
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ส่วนสารบรรณและนิติการได้ก าหนดค่านิยมร่วม คือ “การท างานเป็นทีม เป็นทีมเรียนรู้ 

และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”  โดยใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของ  Nonaka & Takuechi    ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  การจัดการความรู้ 
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8.1 โครงสร้างการบริหารงาน 

ส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยขึ้นตรงต่อ      
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีหัวหน้าส่วนเป็นผู้บังคับบัญชา 

8.2 การแบ่งสายงาน 
การแบ่งสายงาน ส่วนสารบรรณและนิติการมีการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ 

งานจัดเก็บเอกสาร งานนิติการ งานไปรษณีย์ งานประชุมและช่วยนักบริหาร รายละเอียดตามแผนภูมิ
โครงสร้างองค์กร 

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หัวหน้าส่วน 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร หัวหน้างานนิติการ หัวหน้างานประชุมฯ หัวหน้างานไปรษณีย์ 

- รับ-ส่งหนังสือ 
- ร่างโต้ตอบหนังสือ 
-  พิมพ์เอกสาร 
-  การเวียนหนังสือ 
-  งานผลิตส าเนา

เอกสาร 
-  ออกเลขหนังสือ 
-  เก็บและสืบค้น

หนังสือ (หนังสือ
ภายนอก) 

-  งานอ่ืน ได้แก ่งาน
พัสด ุงาน
งบประมาณ/
การเงิน งานบุคคล 

- ออกเลขท่ีค าสั่ง 
- แจ้งเวียนพร้อมท าส าเนา    

ค าสั่ง,ค าสั่งสภา,ประกาศ,
ประกาศสภา,ระเบียบ,         
ข้อก าหนด,ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

-  จัดเก็บลงระบบ e-
document 

-  สืบค้นเอกสารด้วยมือและ
ระบบ MIS 

- ท าลายเอกสารที่ได้รับการ
อนุมัติให้ท าลายได ้

- ตรวจรับ-คัดแยก-
น าส่ง
ไปรษณียภณัฑ์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

- รับ-ส่งเอกสาร   
ให้แก่ทุกหน่วยงาน   
ภายในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกท่ีตั้งอยู่ใน
บริเวณมหาวิทยาลัย 

-  ตรวจยกร่างนิติกรรม
สัญญา/กฎ/ค าสั่ง/
ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อก าหนด/ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

- ให้ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย 

-  งานสอบสวน 
-  การด าเนินคด ี
-  การท าสัญญาทุน    

ให้กู้ยืมแก่นักศึกษา 
-  การท าสัญญาแก ่       

ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าและ
บริการภายใน
มหาวิทยาลยั 

- ประชุม Inner 
Cabinet 

- ประชุมประสานงาน
บริหาร 

- ดูแลการจองห้อง
ประชุมสารนิเทศ 
สารนิทัศน ์      
สารวินิจ 

-  ดูแลผูบ้ริหาร 
-  คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 

8.  โครงสรา้งองค์กรและการบริหาร 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
9.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร/หนังสือ ตรวจสอบ

หนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ  ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก 
ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน/พัสดุของหน่วยงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน     
ส่วนสารบรรณและนิติการ จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ  จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดท าส าเนาหนังสือ  ดูแล
ห้องประชุมของหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการงานประชุมของหน่วยงาน ประสานงานทั่วไปกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.2 งานไปรษณีย์  มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจรับ  คัดแยกไปรษณียภัณฑ์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ได้แก่ จดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งตีพิมพ์ เพ่ือน ามาลงทะเบียนแล้วจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ระบุผู้รับ
ปลายทางภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้รับปลายทางภายใน ประกอบด้วย บุคลากรประจ าและลูกจ้าง 
นักศึกษา ตลอดจนญาติของพนักงานที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับพนักงานของมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย     
การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  การรับ-ฝากส่งเอกสารแก่หน่วยงานต่างๆ                                                            

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
นายราชัย  อัศเวศน ์

หัวหน้างานธุรการ 
น.ส.วีณา กองวงศา 

หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร 
ว่าที ่ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล 

 

หัวหน้างานนิติการ 
นายอุเทน เผื่อนทอง 

หัวหน้างานประชุมฯ 
น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณบุร ี

หัวหน้างานไปรษณีย ์
นายวิระชน   ศรีราง 

น.ส.เบญญารศัม ์จีราภทัร์นาถศริ ิ
นางสุชาดา จินาภรณ ์
น.ส.ภารณุี  บัวชุล ี

น.ส.สุพรรณี  จ าปาทอง นายพงษ์ไทย เยาวเรศ 
นายพีรพัฒน ์นาคใหม่ 
นายเสน่ห์ ประชากลาง 

น.ส.ชมพูนุท ศรีภราพิทกัษ์ 
น.ส.ยุวธิดา  ทศานนท ์
นายธัชชัย  พลเสน 
น.ส.พรพิศ มุลตะกร 

นางบุณฑิพา ทาบสีแพร 
น.ส.ลาลนิ ปกรณ์กาญจน ์
นางอรัญญา ศิลารกัษ์ 
น.ส.ทิพวรรณ ไพฑูรย์ 
นางมัณฑนา ศรีราง 
นางพณิพิชญา เนาว์ประเสริฐ 

น.ส.ปิยมาภรณ ์ มนิขุนทด 
น.ส.ณฐักฤตา  ศรีอนันต ์

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บริหาร 

9.  ภารกิจหลัก 
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ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) บริษัทแม่บ้าน และบริษัทรักษาความปลอดภัย ศูนย์หนังสือจุฬา-มทส ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาย่อย มทส เป็นต้น 

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลในการออกเลขที่ค าสั่ ง              
ค าสั่งสภา รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บต้นฉบับค าสั่ง ค าสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อก าหนด 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และน าเอกสารที่ได้รับไปส าเนาเพ่ือแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานและหรือบุคคลที่มีชื่อ
ในเอกสารทราบและใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังน าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปบันทึก และ Scan เอกสารลงในระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ
สืบค้น นอกจากนั้นยังรวบรวมเอกสารที่หมดอายุตามที่กฎหมายและมหาวิทยาลัยก าหนดไปท าลายอีกด้วย 

9.4 งานนิติการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) การด าเนินการตรวจสอบร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และ ค าสั่ง

ต่าง ๆ แล้วน าเสนอผู้บริหารตามสายงานบังคับบัญชา 
(2) การด าเนินการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตรวจสอบและ

ยกร่างเอกเทศสัญญาที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา 
(3) ด าเนินการตรวจสอบหนี้สิน   ติดตามทวงถาม  เร่งรัดลูกหนี้ทุกประเภทของ

มหาวิทยาลัยให้ช าระหนี้ 
(4) ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ด าเนินการประสานงานกับ

พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีปกครอง 
คดีทรัพย์สินทางปัญญา หรือคดีอ่ืน ๆ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย 

(5) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ และ   ค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกร่างนิติกรรมสัญญา 

(6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

(7) พิจารณาและตีความปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 
(8) ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การสอบหาข้อเท็จจริงทางแพ่งกรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหาย

หรือเสียหาย  งานที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
9.5 งานประชุมและช่วยนักบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยอ านวยการให้นักบริหารประสานงาน

ด้านเลขานุการ เพ่ือช่วยในการพิจารณาสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือรายงานฝ่ายบริหารทราบถึงความก้าวหน้าของแผนงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชุมของฝ่ายบริหารและประสาน การประชุม
คณะต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร และมติที่ประชุม นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงาน
เลขานุการของฝ่ายบริหารด้วย 
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ปีการศึกษา 2553  ส่วนสารบรรณและนิติการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็น 
1. หัวหน้าส่วน 1 คน 
2. นิติกร 4 คน 
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 คน 
4. พนักงานธุรการ 3 คน  
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
6. พนักงานบริการ 2 คน 

 

จ านวนบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและ 
 บริหารทั่วไป 

1 17 5 - 23 

2. พนักงานบริการ 1 1 - - 2 

รวม 2 18 5 - 25 

 

10.  บุคลากร 



   

บทบทที่ที่    22  
การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา  

 

 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา1 หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ด าเนินการตาม
ระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะท าให้เกิดความม่ันใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 3 ประการ คือ 

1) มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีเหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
3) มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการด าเนินการ   
โดยใกล้ชิด 
 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การด าเนินการจะยึดหลักการของการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) และความมีอิสระในการก าหนดแนวทางในการบริหารและด าเนินการของสถาบัน 
(institutional autonomy) เพ่ือความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนดขึ้น จะเป็นไป
ตามหลักการที่ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑิตก็จะดีด้วย  
 

 
 

 2.1  ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่
วางระบบ  ก าหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 2.2 ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา และประสานงาน 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

                                                 
1 เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , พิมพ์ครั้งที่ 2. 

(นครราชสีมา : ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551), หน้า 7. 

1.  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 2.3 ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
องค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
 2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 
 2.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 ส่วนสารบรรณและนิติการได้ด าเนินการประกันคุณภาพโดยน า แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ           
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบส าคัญตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ                      
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ระบุไว้ ใน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. การน าองค์การ 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5. การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร 
6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ์ 

Organizational Profile:
Environment, Relationships, and Challenges

4
Information, Analysis, and Knowledge Management

1
Leadership

2
Strategic
Planning

3
Customer&

Market Focus

5
Human 

Resource 
Focus

6
Process 

Management

7
Business 
Results

3.  นโยบายประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ 



 

   

10 

จากแนวคิดดังกล่าวส่วนสารบรรณและนิติการได้ก าหนดตัวบ่งชี้  เพ่ือการรายงานการประกันคุณภาพ (SAR) ดังนี้ 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

 
การวัดคุณภาพและการรายงาน (SAR) 

1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
2. การวัด การวิเคราะห์และการ

จัดการความรู ้
ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
4 .ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ี 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งช้ี 12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
ตัวบ่งช้ี 12.2 ระบบรับ-ส่ง ไปรษณียภณัฑ ์
ตัวบ่งช้ี 12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
ตัวบ่งช้ี 12.4 งานบริการและประสานบริหาร 
ตัวบ่งช้ี 12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา 
ตัวบ่งช้ี 12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ 

และค าสั่ง 

5. การจัดกระบวนการ 
6. ผลลัพธ์ 

รวม 6 ประเด็น รวม 14 ตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่ก าหนด มิถุนายน - พฤษภาคม คณะท างานประกันคุณภาพ 
2. การติดตามประเมนิผลการประกันคุณภาพฯ ตามตัวบ่งชี้ครั้งที่ 1 ตุลาคม หัวหน้า สสน. 
3. การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพฯ ตามตัวบ่งชี้ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ ์ หัวหน้า สสน. 
4. การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพฯ ตามตัวบ่งชี้ครั้งที่ 3 พฤษภาคม หัวหน้า สสน. 
5. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยสรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดส่ง

ให้แก่ฝ่ายวิชาการ 
พฤษภาคม -เมษายน  

ปีถัดไป 
คณะท างานประกันคุณภาพ 

6. น าผลประเมินตนเองไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่นและแนวทางแก้ไข
จุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้และก าหนดเป็นแผนการประกันคุณภาพภายใน
ส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

มิถุนายน 
 

คณะท างานประกันคุณภาพ 

7. การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด สิงหาคม คณะท างานประกันคุณภาพ 
8. การด าเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของปีการศึกษาต่อไป มิถุนายน - พฤษภาคม คณะท างานประกันคุณภาพ 

 

4.  แผนปฏิบัตกิารประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ 
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 5.1 ส่วนสารบรรณและนิติการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ส าหรับจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 

 5.2  การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 

- ภาพรวมของหน่วยงาน 
- ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  
- สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย – ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตาม 

ตัวบ่งชี้ โดยอาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานมาประกอบด้วย 
- ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  

 5.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าให้ส่วนสารบรรณและนิติการได้ทราบถึง
สถานะของตนเองว่ามีจุดเด่น - จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ส่วนสารบรรณและนิติการต่อไป  
 5.4 ส่วนสารบรรณและนิติการน าส่งรายงานการประเมินตนเองให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท ารายงาน
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

5.  กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ 



บทบทที่ที่    33  
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  

 
 

 
 
1.1   หลักการ 

 การ พัฒนาตั วบ่ ง ชี้ ก า รประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ระดั บ อุดมศึ กษา                    
มีหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ  

1) ตัวบ่ งชี้ พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้ านที่มีความครอบคลุม                         
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์                         
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้       
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน    

แก่หน่วยงานและเป็นตวับ่งช้ีท่ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
พ.ศ. 2533 และตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ เพ่ือความเชื่อมโยง
และความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.  

4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร  การเรียนรู้และนวัตกรรม 

5) จ านวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจะปรับปรุง   และพัฒนา      
ให้เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 
1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      

พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนสารบรรณ
และนิติการ 
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3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี   ฉบับที่  2 (พ.ศ.  2551 -2565)      
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 5 2                     

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.  2548  ส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา        

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
10) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

  11) นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 12) มติสภามหาวิทยบาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

 1.2.2 วิ เคราะห์ และประมวลข้ อมู ลจากเอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องในข้ อ 1 .2.1                   
เพ่ือน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้  โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัด
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ที่เป็นตัวบ่งชี้
ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุม           
ทุกองค์ประกอบคุณภาพทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 
 1.2.5 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ตัวบ่ งชี้ เชิ งคุณภาพจะระบุ เกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์            
การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้                 
จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น  
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                       ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
 ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ได้ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
          =   2.04  

    
 ตัวอย่างท่ี 3  ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 
200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

  ตัวอย่างที่ 4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้   = 5
90

92.08
  = 5    

 
                  หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนด ให้เป็น
คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด า เนิ น งานต่ า กว่ า ค่ า ร้ อยละหรื อค่ า เ ฉลี่ ยที่ ก าหนด ให้ เ ป็ น            
คะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     

 
    คะแนนที่ได้   =     

         
 
    ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการ
ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนนิการ                                    x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
1.2.7 วิธีการคิดผลการประเมิน 

1. รายองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 

2. ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวน
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  

 
 
 
 

1. ปีการศึกษา 2549 : ส่วนสารบรรณและนิติการได้เริ่มท าระบบประกันคุณภาพภายในส่วนสารบรรณและ
นิติการตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดประกอบด้วย 5 ปัจจัย 23  ตัวชี้วัด 

2. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ . ทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม (จ านวน 41 ตัว
บ่งชี้) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้  รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน      
46 ตัวบ่งชี้ ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมาปรับให้เหมาะสม
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย 19 ตัวบ่งช้ี  

3. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ และผนวก
รวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ (5 ตัวบ่งชี้เดิม + 4 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดยเพ่ิมภารกิจการ            
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 4 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  50 ตัวบ่งชี้                      
ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมาปรับให้เหมาะสมประกอบด้วย          
5 ปัจจัย 19 ตัวบ่งชี ้

4. ปีการศึกษา 2552  : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 43 ตัวบ่งชี้ 
(41ตัวบ่งชี้เดิม + 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดย สกอ. เพ่ิมองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  52 ตัวบ่งชี้ 

2. ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนสารบรรณและนิติการ 



 

 

16 

ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมาปรับให้เหมาะสมประกอบด้วย                   
5 ปัจจัย 19 ตัวบ่งชี ้

5. ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ ใหม่ของ สกอ. ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 
39 ตัวบ่งชี้ ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมาปรับให้เหมาะสม
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี ้

     ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ 

องค์ประกอบ - ตัวบ่งช้ี ชนิดของตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ  ผลผลติ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลติ 

องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 

องค์ประกอบที่ 12     การบริหารจัดการภารกิจหลัก  

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 ระบบรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 งานบริการและประสานบริหาร กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา  กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง กระบวนการ 
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สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบัน
จะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม  
 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา  
 
 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

3.  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : ส่วนสารบรรณและนิติการมีพันธกิจหลักคือให้บริการด้านสารบรรณ 
ไปรษณีย์ การประสานงานและสนับสนุนงานผู้บริหาร  การบริการความรู้ด้านกฎหมายและพิธีการทางกฎหมายแก่
ผู้บริหาร หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้านของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ดังนั้น ส่วนสารบรรณและนิติการ               
จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนสารบรรณและนิติการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยและสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน   
3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน 
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที ่              

ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ      
ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง                    
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   โดยใช้หลักธรรมาภิบาล                
(Good Governance) 

 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 

7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 
7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือผู้บริหาร
ของหน่วยงานนั้น ๆ  หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า 
ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน    
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร              

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน   

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจ                     
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย  

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น 
ส่วนสารบรรณและนิติการ จึงมีแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้    
ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้                
ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก  การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจ           
ของหน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจ            
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง                       
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

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

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารและ                     
การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว        
ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ   
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยครอบคลุม

การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ     
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

เกณฑ์การประเมิน  :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งที่มา   :    ก. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ - สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (SUT-MIS) 

 ข. ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา  และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

 ค. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ง. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน - ส่วนการเงินและบัญชี 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
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หมายเหตุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ -ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล               
การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้เงิน และการดูแล
ข้อมูลด้วย 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิ ภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ     ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายในหน่วยงานร่วม
เป็นคณะท างาน   

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร      

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ             

ของอาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้  จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 
เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

หมายเหตุ :   
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี    

การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้                
แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  

3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 

** หากมีส านักวิชาใดส านักวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบัน             
ก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ

เพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการแบบ           
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยฝ่ายบริหาร ใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ                   
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ถามแนวคิดของการ
บริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยพิจารณาในภาพรวมต่อ “กลุ่มภารกิจ”  

1. กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนการเจ้าหน้าที่               
ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่  ส่วนพัสดุ   ส่วนแผนงาน  ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ 
สถานกีฬาและสุขภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนบริหารสินทรัพย์                         
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS)  และสุรสัมมนาคาร 

2. กลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการวิชาการ ได้แก่  ส านักวิชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  ศูนย์กิจการนานาชาติ    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เทคโนธานี  สถานพัฒนาคณาจารย์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ และฟาร์มมหาวิทยาลัย 

จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มภารกิจ 

 “รวมบริ การ  ประสานภารกิ จ” เป็ นแนวคิ ด ในการมุ่ ง ใช้ ทรั พยากรทุ กประเภทและ                    
ความช านาญการร่วมกัน ดังนั้น มทส. จึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว                
โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพ่ือลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความ
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคาร
เรียนรวม อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการ
นักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น   “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ   

1. ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3. เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่ พิจารณาจากสัดส่วนของผลงาน                 

ต่อเวลา หรือ ผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือ ผลงานต่อ เงินที่ใช้   เช่น ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงาน
เท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือ ใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือ ใช้งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่
บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ รวมบริการ 
ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้อย่ างถูกต้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5      :   ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 
 

http://www.sut.ac.th/dcdl/
http://www.sut.ac.th/dfa/
http://www.sut.ac.th/dbg/
http://www.sut.ac.th/dps/
http://www.sut.ac.th/dpn/
http://www.sut.ac.th/dsa/
http://www.sut.ac.th/dsa/
http://www.sut.ac.th/ccs/
http://www.sut.ac.th/ccs/
http://library.sut.ac.th/
http://library.sut.ac.th/
http://www.sut.ac.th/cia/Frameset_main.html
http://www.sut.ac.th/cste/
http://www.sut.ac.th/cste/
http://www.sut.ac.th/ird/
http://www.sut.ac.th/das/
http://www.sut.ac.th/cste/
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น่าเชื่อถือรวมทั้ง การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการภายใน
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)               
ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับบริการสั้นและ                    
ไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ                       
ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy)  
ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่า  

ทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ (เช่น การใช้ห้องเรียน ห้องบรรยาย การจัดสอบรวมร่วมกัน รวมถึงการใช้
ระบบทะเบียนและประเมินผลของศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  ด้านการเงินและอ่ืนๆ 
โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  
รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  

ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ  ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ                  
ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน 
เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จาก ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ 
ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถ
ให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็น
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ 
เพราะ มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ หน่วยงาน
ให้บริการ  มีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                   
มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :   ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง คือ คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านการเงิน 
2. ความพึงพอใจด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการภายใน 
4. ความพึงพอใจด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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สูตรการค านวณ  : 
 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ 

 จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่า 2.50 2.50 – 2.99 3.00 - 3.49 3.50 – 3.99 มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.00  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งที่มา   : ฝ่ายบริหาร 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยส่วนสารบรรณและนิติการใช้แบบสอบถาม   ความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการในส านักวิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วนและหน่วยงานต่างๆ โดยถามแนวคิดของการให้บริการ
ของส่วนสารบรรณและนิติการ จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ต่ ากว่า 3.00 3.00 – 3.99 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 

 

องค์ประกอบที่ 7.6  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 

      9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   การด าเนินงานของหน่วยงานในการก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ 
วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ และเพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา              
โดยมีระบบและกลไกต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน การน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างบุคคลและหน่วยงาน ตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิจ             
และพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย                 

ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดย เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและ/

หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
กระบวนการบริหารหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ     
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 
หมายเหตุ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ที่ก าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องบริหารจัดการงาน              
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลัก              
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
 
 
 
12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
12.2 ระบบรับ-ส่ง ไปรษณียภัณฑ ์
12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
12.4 งานบริการและประสานบริหาร 
12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา 
12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
 

องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :        กระบวนการ (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :     แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ และการควบคุมทางทะเบียน                   
ของหน่วยงานโดยการก าหนดขั้นตอนการท างาน การควบคุมทะเบียนเอกสารรับ – ส่ง ที่สมบูรณ์  ซ่ึงอยู่บน
พ้ืนฐานของความรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานและมหามหาวิทยาลัย 
และมีการพัฒนาระบบการจัด-ส่ง และควบคุมทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีนโยบายหรือแผนการรับส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์ และลงทะเบียนควบคุม 

2. มีผู้รับผิดชอบและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 

3. มีข้ันตอนการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 -4  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
 

องค์ประกอบที่ 12.1  ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :        กระบวนการ (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :       แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดส่ง ไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆรและการควบคุมทาง
ทะเบียนของหน่วยงานโดยการก าหนดขั้นตอนการท างาน การควบคุมทะเบียนเอกสารรับ – ส่ง  ที่สมบูรณ์  
ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของความรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
และมีการพัฒนาระบบการจัด-ส่ง และควบคุมทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายหรือแผนการรับส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์ และลงทะเบียนควบคุม 
2. มีผู้รับผิดชอบและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
3. มีข้ันตอนการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 -4  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
 

องค์ประกอบที่ 12.2  ระบบรับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ ์
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :     กระบวนการ, ผลผลิต (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :    การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ      
การให้บริการของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยสะดวกและสามารถเข้าถึง         
การให้บริการในลักษณะ Online เช่น ระบบสืบค้น ระบบจัดเก็บ ระบบเวียนหนังสือ เป็นต้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายหรือแผนในการจัดท าและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
2. มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและมีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
4. มีการประเมินผลระบบสารสนเทศและผู้ใช้บริการ 
5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 
เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 -4  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 

องค์ประกอบที่ 12.3  การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :     กระบวนการ, ผลผลิต (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :    แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประสานบริหาร และ            
มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  บนพื้นฐานของความรวดเร็วถูกต้อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนหรือนโยบายการจัดประชุม 
2. มีคู่มือ/เอกสารแนวปฏิบัติ/มีรายละเอียดการจัดประชุมและมีการประสานการจัดประชุม 
3. มีการประชุมตามแผน 
4. มีการประเมินผลและติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 -5  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 

องค์ประกอบที่ 12.4  งานบริการและประสานบริหาร 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :     กระบวนการ, ผลผลิต (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ “งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ” เป็นศูนย์รวมกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดให้งานเกี่ยวกับกฎหมายต้องผ่านการตรวจสอบจากงานนิติการก่อนโดยเฉพาะงาน
ด้านนิติกรรมและสัญญาซึ่งเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีการก่อหนี้ผูกพันกับหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นส าคัญ               
ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนหรือนโยบายในการด าเนินการ 
2. มีการยกร่างนิติกรรมและสัญญาตามแผนหรือนโยบาย 
3. มีการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
4. มีการประเมินผลการใช้ร่างนิติกรรมและสัญญา 
5. มีการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 -4  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

 

องค์ประกอบที่ 12.5  การให้บริการยกร่างนิติกรรมสัญญา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :     กระบวนการ, ผลผลิต (เก็บตามปีการศึกษา คือ 1 พ.ค. ของปีที่แล้ว ถึง 30 เม.ย. ของปีถัดไป) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ “งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ” เป็นศูนย์รวมกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้งานเกี่ยวกับกฎหมายต้องผ่านการตรวจสอบจากงานนิติการก่อนโดยเฉพาะงาน
ด้านการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง ซึ่งเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ                  
มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร และมีความเหมาะสมตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร                  
ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนหรือนโยบายในการด าเนินการ 
2. มีการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งตามแผนหรือนโยบาย 
3. มีการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
4. มีการประเมินผลการใช้ร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 
5. มีการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน :   เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 -4  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 12.6  การให้บริการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ       
และค าสั่ง 

 



                                                                                 

บทบทที่ ที่   44  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพส าหรับตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินกระบวนการแนวทางการพัฒนาคุณภาพส าหรับตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินกระบวนการ  

 
 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนสารบรรณและนิติการที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีความครอบคลุมทุกมิติของการประเมินคุณภาพทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
หรือผลลัพธ์ และเป็นตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2546  
นอกจากนั้นยังตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า   “สมศ.”  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   และเป็นไปตามทิศทางเดียวกับ ตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ประการ คือ เรื่องที่ควรพิจารณาใน
การพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  และตัวอย่างแนวทางการพัฒนาส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ  โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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 องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
1.  การก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  1.1 หน่ ว ย ง านคว รทบทวนว่ า ปรั ชญาหรื อปณิ ธ าน                     

ยังเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของหน่วยงาน
และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากยังเหมาะสม
อยู่  ต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในองค์การและ               
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน
ตามสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนไป  ควรเป็นการก าหนด
ร่วมกันทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนของหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ได้ร่วมกันก าหนด 

2. ความสอดคล้องของปรัชญาหรือ 
ปณิธาน และกลยุทธ์กับภารกิจหลัก
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ห ลั ก ก า ร
อุดมศึกษาและมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

2.1  ศึกษาภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หลักการอุดมศึกษา      
ซึ่งได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) 
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการ (autonomous) วิเคราะห์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา             
ที่เปิดสอน รวมทั้งวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนชาติอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและจุดเน้นในการพัฒนาในช่วงเวลานั้น ๆ  
ตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ 

 2.2  ในการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากล
ยุทธ์ต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่ศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 2.1 โดยท าตารางวิเคราะห์
ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธาน และกลยุทธ์สอดคล้อง
กับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ในประเด็นใด อย่างไร 
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้               
ให้สอดคล้อง 

3.  การพัฒนากลยุทธ์   3.1 มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์  (strategy)              
เพ่ือน าหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ 
(goal) และวัตถุประสงค์ (objective)คณะกรรมการ               
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง (strength)  จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity)  และภัยคุกคาม (threats)              
เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม  
ทุกภารกิจของหน่วยงาน 

3.2 เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว  คณะกรรมการน ากลยุทธ์มาจัดท าเป็น
แผนด าเนินการในทุกระดับ  โดยความร่วมมือและเข้าใจ
ร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่               
ในหน่วยงานทุกคนเพ่ือให้มีแนวทางชัดเจนว่าหน่วยงาน
จะพัฒนาไปอย่างไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร 

4.  การจัดท าแผนด าเนินงาน    4.1 หน่วยงานจัดท าแผนด าเนินงานต้องมีความชัดเจนว่า              
จะท าอะไร เมื่อใด โดยใคร ใช้งบประมาณเท่าใด  และ
ก าหนดตัวบ่งชี้หลัก (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target)              
ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ระยะเวลา 

 
 4.2  หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานตามแผนโดยมีระบบการ

ติดตามการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  หากไม่
เป็นไปตามแผนจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุ งการ
ด าเนินงานอย่างไร 

4.3  เมื่อครบรอบปีให้มีการประเมินผลการด าเนินงานว่าได้
ด าเนินงานครบถ้วนตามแผนหรือไม่  โดยให้พิจารณาผล
การด า เนินงานย้อนหลั งอย่ า งน้อย 3  ปี  ว่ าการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกับกลยุทธ์  รวมทั้ง
ทบทวนว่ากลยุทธ์ยังเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
หรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน    
กลยุทธ์ต่อไป 
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
4.4  ให้มีการพิจารณาทบทวนและหากจ าเป็นก็ปรับปรุง                   

ตัวบ่งชี้หลัก รวมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ ให้
เหมาะสมยิ่ งขึ้นในการวัดความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน 

4.5  ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้                
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง               
ต่อที่ประชุมของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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 องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. กระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 1.1 มีเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผู้บริหาร

หน่วยงานเป็นระบบชัดเจน เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิแสดงความคิดเห็น
หรือมีส่วนร่วม 

1.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงาน 

1.3 มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์
การน าองค์กร 

2. ผู้บริหารได้ด าเนินการบริหาร โดยใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้น าที่มีอยู่ 

2.1 จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
น าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน 

2.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัต ิ

2.3 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์  รวมทั้ งหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.4 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้
เป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ 

2.5 มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
และการบริหารรายได้ต่าง ๆ อย่างสมดุล 

2.6 มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือ
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

2.8 มีความสามารถในการก ากับ ติดตามดูแลผล
การท างานของหน่วยงาน 
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3. กระบวนการประเมินศักยภาพและผลปฏิบัติ 
งานของผู้บริหาร 

3.1 มีการรายงานสรุปผลการท างาน ของ
หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 

3.2 มีการก ากับ ติดตามและประเมินการท างาน
ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ 

 
 

4. กระบวนการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารตาม
ผลการประเมิน 

4.1 มีการฝึกอบรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
4.2 มีการติดตาม ประเมินผลของการเ พ่ิ ม

ศักยภาพของผู้น า 
4.3 มีการปรับปรุ งและพัฒนาตนเองของ

ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. ระบบการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1.1 มีระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการ
ความรู้แก่บุคลากรทุกคน 

1.2 มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมและมีการ
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการด าเนินงานตาม 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีระบบในการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง พัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

1.4 มีระบบการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและ
สังคม 

2. กลไกที่จะท าให้สัมฤทธิผล 2.1 มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการ
ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

2.2 มีกลไกสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้               
ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง  พัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2.4 มีกลไกในการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและ
สังคม 

3. กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 3.1 มีเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู้ 
3.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรู้ 
3.3 มีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม            

ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
3.4 มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่าง

สม่ าเสมอ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพ์เป็น
วารสาร ทั้งนี้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง            
ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรม  
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

 3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้    
ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ เรี ยนรู้ ภายใน
หน่วยงาน 

3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนงานในการจัดท า
ฐานข้อมูลเ พ่ือการบริหารจัดการระดับ
หน่วยงาน เช่น แผน ICT เป็นต้นซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ภายในหน่ วยงานและบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนคู่มือในการ
ด าเนินการ 

2.2 สร้างระบบจูงใจให้บุคลากรสนใจเพ่ือใช้
ระบบสารสนเทศ 

2.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศเพ่ือสามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริ การเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่สูงขึ้น 

3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 มีการประเมินผลระบบสารสนเทศ 
3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ

ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  

1. คณะกรรมการ 1.1 ตั้ งคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ บริหาร และตั วแทน              
ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของหนว่ยงาน 

1.2 ระบุรายละเอียดของการท างาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ                
ที่ชัดเจน ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการ อย่างสม่ าเสมอ 

2. การก าหนดปัจจัยเสี่ยง 2.1 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส              
ที่จะบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2.2 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
มิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

2.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างแผนการจัดการความเสี่ยง 3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ  

3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ 
Take การยอมรับความเสี่ยง, Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)   
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา  
4. การสรุปผลและบูรณาการ 4.1 ด าเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าหรือ     

ความแล้วเสร็จของการด าเนินการตามแผน  
4.2 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของ

การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

และแผนในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการด าเนินการ 
2.2 ปรับปรุ งแบบประ เมิน ให้ทั นสมั ย เ พ่ือ

ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

3.2 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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 องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

1. ระบบประกันคุณภาพ 1.1 หน่วยงานอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ ใช้กันแพร่หลายทั้ ง ในระดับชาติ      
หรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจาก
การวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. กลไกการประกันคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับส านักวิชาถึงระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา   

3. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพ 

3.1 การก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจน
มาตรฐานและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต่าง ๆ  

3.2 ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ทั้งหมดและต้อง
ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้อง
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
และที่ส าคัญต้องเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

4. ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

4.1 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา ส านักวิชาและมหาวิทยาลัย 

4.2 ระบบฐานข้อมูลข้างต้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เพ่ือการวางแผน การปฏิบัติงานประจ า การ
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

5.1 มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  

5.3 จัดให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น จัด
ประชุมสัมมนา จัดพิมพ์วารสาร เพ่ือส่งเสริมและยกย่อง
เจ้าของนวัตกรรม 

5.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึ กษาระหว่ างหน่ วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
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 องค์ประกอบที่  12   การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 : ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนงานของการรับส่ง
เอกสารตลอดจนการควบคุมทางทะเบียน 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนคู่มือในการ
ด าเนินการ 

2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มี การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านของ
บุ คล าก ร ในการ ให้ บ ริ ก า ร เ พ่ื อจั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้น 

3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 : ระบบรับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ ์
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนงานของการรับ -ส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ตลอดจนการควบคุม 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนคู่มือในการ
ด าเนินการ 

2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริ การเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่สูงขึ้น 

3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 : การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนงานของการให้บริการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนคู่มือในการ
ด าเนินการ 

2.2 สร้างระบบจูงใจให้บุคลากรสนใจเพ่ือใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริ การเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่สูงขึ้น 

3.5 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 : งานบริการและประสานบริหาร 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนงานของการประชุม
ประสานงานบริหารตลอดจนการให้บริการ
แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนคู่มือในการ
ด าเนินการ 

2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1  มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
บุ ค ล าก ร ในการ ให้ บ ริ ก า ร เ พ่ื อ จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้น 

3.2  มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริ การ เ พ่ือ เปรี ยบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 : การให้บริการยกร่างนิติกรรมสัญญา 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย

และแผนในการยกร่างนิติกรรมและสัญญา
เ พ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ใน
มหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการด าเนินการ 
2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด้านกฎหมายเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริ การเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่สูงขึ้น 

3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 : การให้บริการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 
 

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. นโยบาย แผนด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผน 

 
1.1 ส่วนสารบรรณและนิติการจัดท านโยบาย

และแผน ในกา รยกร่ า ง กฎ  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง
เ พ่ือให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ใน
มหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 บุคคลกรของส่วนสารบรรณและนิติการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 

2. ระบบและกลไกในการให้บริการ 2.1 มีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการด าเนินการ 
2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด้านกฎหมายเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้บริการ 
 

3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริ การ เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่สูงขึ้น 

3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานในการ
ให้บริการเ พ่ือ เปรียบเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3.3 น าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
 

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา : ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุเงทพฯ : ภาพพิมพ์, 2551. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) . คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2549. 



 

 

 

  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  11  
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าส่วนสารบรรณและนิติการประจ าส่วนสารบรรณและนิติการ  
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ภาคผนวกภาคผนวก  11  
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส่วนสารบรรณและนิติการ 

 
 1. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ประธานคณะท างาน 
 2. นายอุเทน  เผื่อนทอง คณะท างาน 
 3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  วิบลูย์กูล คณะท างาน 
 4. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี คณะท างาน 
 5. นายวิระชน  ศรีราง คณะท างาน 
 6. นางสาวเบญญารัศม์  จีราภัทร์นาถศิริ คณะท างาน 
 7. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต์ คณะท างาน 
 8. นางบุณฑิพา  ทาบสีแพร คณะท างาน 
 9. นางสุชาดา  จินาภรณ์ คณะท างาน 
 10. นางมัณฑนา  ศรีราง คณะท างาน 
 11. นางอรัญญา  ศิลารักษ์ คณะท างาน 
 12. นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ คณะท างาน 
 13. นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ คณะท างาน 
 14. นางสาวพรพิศ  มุลตะกร คณะท างาน 
 15. นางพิณพิชญา   เนาว์ประเสริฐ คณะท างาน 
 16. นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ คณะท างาน 
 17. นางสาวปิยมาภรณ์  มินขุนทด คณะท างาน 
 18. นางสาวยุวธิดา ทศานนท์ คณะท างาน 
 19. นายธัชชัย  พลเสน คณะท างาน 
 20. นายพงษ์ไทย  เยาวเรศ คณะท างาน 
 21. นายเสน่ห์  ประชากลาง คณะท างาน 
 22. นางสาวภารุณี  บัวชุล ี คณะท างาน 
 23. นางสาวสุพรรณี  จ าปาทอง คณะท างาน 
 24. นายพีรพัฒน์   นาคใหม่ คณะท างาน 
 25. นางสาววีณา  กองวงศา คณะท างานและเลขานุการ 
 
อ้างอิง  : 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที ่309/2550  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 
  ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน เพ่ิมเติม  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 

2. ค าสั่งส่วนสารบรรณและนิติการ ที ่1/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าส่วนสารบรรณและนิติการ  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2555 



 

 

  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก 2ภาคผนวก 2  
รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หนว่ยงานควรมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หนว่ยงานควรมี  

ในรายงานการประเมินตนเอง (ในรายงานการประเมินตนเอง (SSAARR))    
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รายละเอียดตัวบ่งชีขั้น้ต ่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้
4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ                                    
ตวับง่ชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน                   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                   
ตวับง่ชี ้2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร

หลกัสตูร 
                  

ตวับง่ชี ้2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก                      สกจ. ให้ข้อมลู
ในระดบั
สถาบนั 

 แก่ งาน QA 
สสว. เพ่ือ
จดัสง่ให้
หน่วยงาน 

 ที่เก่ียวข้อง  

ตวับง่ชี ้2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ                  

ตวับง่ชี ้2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               
(สกจ.) 

      สพค.,สกจ. ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนั 

 แก่ งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 

 ที่เก่ียวข้อง  
ตวับง่ชี ้2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
              

 

(สอส.) 
(สกน.) 

 

 
 ศบก.,ศบส., ศค., 

ศควท.,สกน.,    
สอส., ศนูย์ 
ปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ฯ ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่งาน 
QA สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้หน่วยงาน 

    เอกสารแนบ 1 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

ที่เก่ียวข้อง  
 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 
ตวับง่ชี ้2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน               

  

 สพค. ให้ข้อมลูผล
ประเมินความพงึ
พอใจของผู้ เรียน
แก่งาน QA สสว.
เพ่ือจดัสง่ให้          
ส านกัวิชา 

ตวับง่ชี ้2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 

                  

ตวับง่ชี ้2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรมที่จดัให้กบันกัศกึษา 

               
 

  

ตวับง่ชี ้2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพของนกัศกึษาตอ่รุ่น                      ศบก. ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนั 

 แก่ งาน QA 
สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 ก. ระดบัปริญญาตรี                  

 ข. ระดบับณัฑิตศกึษา                  

ตวับง่ชี ้2.10 ร้อยละของนกัศกึษาปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศกึษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูรตอ่รุ่น 

               
 

 

ตวับง่ชี ้2.11 คะแนนเฉลีย่สะสมตอ่ปีของนกัศกึษา                  

 ก. ระดบัปริญญาตรี                  

 ข. ระดบับณัฑิตศกึษา                  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตวับง่ชี ้3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมลูขา่วสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               

 

 ฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา, 
สมาคม มทส., 
ศสพ.  ให้ข้อมลู
ในระดบัสถาบนั
แก่ งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 

 

ตวับง่ชี ้3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นกัศกึษา 
(รายงานข้อมลูภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยั) 

               

 

 ฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก ่
งาน QA สสว. 
เพื่อจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตวับง่ชี ้4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

               
 

    สบวพ.  
 ให้ข้อมลูใน
ระดบัสถาบนั 

 แก่ งาน QA 
สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้
หน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้อง  

ตวับง่ชี ้4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

               
 

 

ตวับง่ชี ้4.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า 

               
 

 

ตวับง่ชี ้4.4 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
ยอมรับได้ในศาสตร์นัน้  ๆ  และมี  peer 
review ตอ่อาจารย์ประจ า 

               

 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตวับง่ชี ้5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               

 

 เทคโนธานี ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก ่
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 
ตวับง่ชี ้5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ตอ่สงัคม 
(รายงานข้อมลูภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยั) 

                

(ฟาร์ม) 

  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตวับง่ชี ้6.1 ระบบและกลไกการท านุบ า รุงศิลปะและ
วฒันธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                 ฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก ่
งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตวับง่ชี ้7.1 ภาวะผู้ น าของสภาสถาบันและผู้ บริหารทุก
ระดบัของสถาบนั 

                 ให้หน่วยงาน
เปล่ียนค าว่า “สภา
สถาบนั  เป็น 
“คณะกรรมการ
ประจ าส านักวชิา/
ศูนย์/สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

ตวับง่ชี ้7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้                  ให้หน่วยงาน
เปล่ียนค าว่า 
“สถาบนั” เป็น 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

“ส านักวชิา/ศูนย์/
สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

 
 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 
 
 
ตวับง่ชี ้7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตดัสนิใจ  

                  

 ก. การบริหารจดัการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                 สถานสง่เสริมและ
พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจดัการ ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจดั 
สง่ให้หน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                 ศบก./ ศบส./ 
ศนท. ให้ข้อมลูใน
ระดบัสถาบนัแก่ 
งาน QA สสว. 
เพื่อจดัสง่ให้
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 ค. การวิจยั 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                 สบวพ. ให้ข้อมลู
ในระดบัสถาบนั
แก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจดัสง่
ให้หน่วยงาน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

ที่เก่ียวข้อง 
 ง. การเงิน 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
               

(สกบ.) 
  สกบ. ให้ข้อมลูใน

ระดบัสถาบนัแก ่
งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 

 

ตวับง่ชี ้7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                 ฝ่ายวิชาการ  ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่ งาน 
QA สสว. เพ่ือ
จดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

ตวับง่ชี ้7.5 ความพงึพอใจของผู้ รับบริการแบบ รวมบริการ 
ประสานภารกิจ 

                 ฝ่ายบริหาร  
ให้ข้อมลู ใน
ระดบัสถาบนัแก่ 
งาน QA สสว. 
เพ่ือจดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ตวับง่ชี ้7.6 ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ                   
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

ตวับง่ชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               

(สกบ.) 
  ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย

วางแผน, สกบ.  
ให้ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่งาน 
QA สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับง่ชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

                  

 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 
องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
ตวับง่ชี ้10.1 การบริหารจดัการสถานศกึษา 3 ดี (3D)                

(สกน.) 
  ฝ่ายกิจการ

นกัศกึษา ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่งาน 
QA สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตวับง่ชี ้10.2 ผลที่เกิดกบัผู้ เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

               

(สกน.) 
  

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

ตวับง่ชี ้11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพฒันาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

                 เทคโนธานี ให้
ข้อมลูในระดบั
สถาบนัแก่งาน 
QA สสว. เพื่อ
จดัสง่ให้

ตวับง่ชี ้11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีสว่นร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีที่
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้

4 ส านักวิชา 
(วิทย์, สังคม,  
เกษตร, วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เคร่ืองมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์กิจการ
นานาชาติ 

ศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

MIS 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 

สนง.
อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/
สุรสัมม
นาคาร 

สนง.
กิจการ
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

เหมาะสมตอ่อาจารย์ประจ า หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ตวับง่ชี ้11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ่
อาจารย์ประจ า 

                 

ตวับง่ชี ้11.4 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการในการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พฒันาเทคโนโลยี 

                 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลกั  (มหาวิทยาลยัก าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลกัของหนว่ยงาน ซึง่หนว่ยงานต้องก าหนดตวับง่ชีต้ามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดงักลา่ว) 
ตวับง่ชี ้12.1 ระบบรับสง่เอกสารและควบคมุทางทะเบียน                   
ตวับง่ชี ้12.2 ระบบรับ-สง่ ไปรษณียภณัฑ์                   
ตวับง่ชี ้12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์                   
ตวับง่ชี ้12.4 งานบริการและประสานบริหาร                   
ตวับง่ชี ้12.5 การให้บริการยกร่างนติิกรรมและสญัญา 

ตวับง่ชี ้
                  

ตวับง่ชี ้12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ และค าสัง่ 

                  

 
 หมายถึง ตวับง่ชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก 3ภาคผนวก 3  
นิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะ  



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2553  
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กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้ เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่ งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น1   

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิ เคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย

                                                 
1 ดูเพิ่มเตมิ “รายงานการวจิัย การสังเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.  
   2542-2547” . 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน หรือ
เป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม ่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ  
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

                                                 
2 ดูเพิ่มเตมิ “จรรยาบรรณนักวิจยั” สภาวิจัยแห่งชาติ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
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3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) 
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 ระบบทวิภาค  -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
   ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
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ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี้ 
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH =     nici 

เมื่อ   ni   =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
         SCH 
 FTES  =                        

                      จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง  ระบบที่ท าหน้ าที่ ในการรวบรวมข้อมูล เข้ ามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป หรือ 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ เพ่ือใช้
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึ ง  เทคโนโลยีที่ ใช้จั ดการด้ านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์                   
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล    
การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบ  การให้บริการ การใช้เงิน และการดูแล
ข้อมูลด้วย 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ  มีหลักฐานของความสพเร็จปรากฏชัดเจน         
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่  
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้ เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่ เผยแพร่ โดยส านักงานฯ  หรือ 
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นที่ยอมรับในศาสตร์
นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4 

                                                 
3 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
4 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน 
ดังนั้น มทส. จึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น   “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ”  จงึมีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ   

1. ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3. เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่พิจารณาจาก
สัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือ ผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือ ผลงานต่อ เงินที่ใช้   เช่น ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือ ใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือ ใช่งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถ
วัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ 
รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือรวมทั้ง การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว       
(One Stop Service) ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับ
บริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้

http://www.sut.ac.th/cste/
http://www.sut.ac.th/cste/
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ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าท้ังด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและ
อ่ืนๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้    ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใส         
และตรวจสอบได้ รวมทั้ง หน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ         
เพ่ือการประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จาก ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี 
มีความเสมอภาคในการให้บริการ เพราะ มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และ หน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
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กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้ เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่ งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น1   

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิ เคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย

                                                 
1 ดูเพิ่มเตมิ “รายงานการวจิัย การสังเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.  
   2542-2547” . 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน หรือ
เป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม ่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ  
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

                                                 
2 ดูเพิ่มเตมิ “จรรยาบรรณนักวิจยั” สภาวิจัยแห่งชาติ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
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3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) 
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 ระบบทวิภาค  -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
   ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
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ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี้ 
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH =     nici 

เมื่อ   ni   =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
         SCH 
 FTES  =                        

                      จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง  ระบบที่ท าหน้ าที่ ในการรวบรวมข้อมูล เข้ ามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป หรือ 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ เพ่ือใช้
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึ ง  เทคโนโลยีที่ ใช้จั ดการด้ านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์                   
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล    
การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบ  การให้บริการ การใช้เงิน และการดูแล
ข้อมูลด้วย 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ  มีหลักฐานของความสพเร็จปรากฏชัดเจน         
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่  
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้ เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่ เผยแพร่ โดยส านักงานฯ  หรือ 
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นที่ยอมรับในศาสตร์
นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4 

                                                 
3 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
4 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน 
ดังนั้น มทส. จึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น   “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ”  จงึมีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ   

1. ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3. เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่พิจารณาจาก
สัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือ ผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือ ผลงานต่อ เงินที่ใช้   เช่น ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือ ใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือ ใช่งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถ
วัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ 
รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือรวมทั้ง การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว       
(One Stop Service) ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับ
บริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้

http://www.sut.ac.th/cste/
http://www.sut.ac.th/cste/
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ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าท้ังด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและ
อ่ืนๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้    ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใส         
และตรวจสอบได้ รวมทั้ง หน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ         
เพ่ือการประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จาก ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี 
มีความเสมอภาคในการให้บริการ เพราะ มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และ หน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวก 4ภาคผนวก 4  
แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นแนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น  

รายงานการประเมินคุณภาพภายในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ความหมายของรายงาน 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองทีส่่วนสารบรรณและนิติการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
 การจัดท ารายงานประจ าปีที ่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มีวัตถุประสงค์       
3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

รูปแบบรายงาน 
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
1. ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย 

 ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไก
ประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี      
ที่ผ่านมา และเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)  

3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน
รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
2) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
3) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
4) องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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4. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม   
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเป้าหมายการพัฒนา
ในปีต่อไป 
 

การเขียนรายงาน 
 ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนสารบรรณและนิติการ ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ
ของส่วนสารบรรณและนิติการ  โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้าง         
การบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ สรุปผลการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินในรอบปีทีผ่่านมา ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย 
ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตาราง
เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริงเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส่วนสารบรรณและนิติการ     
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ประกอบ 
 ลักษณะการเขียนรายงาน  เป็นการบรรยาย สังเคราะห์  และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ ์  
ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมที่ส่วนสารบรรณและนิติการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตลอดจนแผนและ
เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  รายงานบทนี้ประกอบด้วย 

1) รายงานตัวเลขในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

2) สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยกตาม      
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
4) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตให้สอดรับกับเป้าหมาย 
 



   

 

87 
 
ตารางที่ 1   เป้าหมายและผลกาด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย  ผลการ
ด าเนินงาน  

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน ครบทุกข้อ (8 ข้อ)   
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน ครบทุกข้อ (7 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ครบทุกข้อ (5 ข้อ   
ตัวบ่งชี ้7.3 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ          

การตัดสินใจ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   

ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกข้อ (6 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.80 ขึ้น

ไป 
  

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 4.86 คะแนน   

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ครบทุกข้อ (9 ข้อ)   

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 5 คะแนน   

องค์ประกอบที ่12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก    

ตัวบ่งชี ้12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้12.2 ระบบรับ-ส่ง ไปรษณียภัณฑ์ ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้12.4 งานบริการและประสานบริหาร ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   
ตัวบ่งชี ้12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)          

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 5 คะแนน   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.92 คะแนน   
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ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (เปรยีบเทียบ 3 ปี) 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 
ปี.......... ปี.......... ปี.......... 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ  
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน    
 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1    

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    
ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้    
ตัวบ่งชี ้7.3 ระ บบ ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร บ ริ ห า รแ ล ะ         

การตัดสินใจ 
   

ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    
ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7    
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

   

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9    
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก    

ตัวบ่งชี ้12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน    

ตัวบ่งชี ้12.2 ระบบรับ-ส่ง ไปรษณียภัณฑ์    

ตัวบ่งชี ้12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

ตัวบ่งชี ้12.4 งานบริการและประสานบริหาร    

ตัวบ่งชี ้12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา    

ตัวบ่งชี ้12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 

   

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12    
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 3   สรุปผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (เปรียบเทยีบ 3 ปี) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ปี.......... ปี.......... ปี.......... 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ  
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน    
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    

ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน    
ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้    
ตัวบ่งชี ้7.3 ระ บบ ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ก า ร บ ริ ห า รแ ล ะ         

การตัดสินใจ 
   

ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

   

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก    

ตัวบ่งชี ้12.1 ระบบรับส่งเอกสารและควบคุมทางทะเบียน    

ตัวบ่งชี ้12.2 ระบบรับ-ส่ง ไปรษณียภัณฑ์    

ตัวบ่งชี ้12.3 การให้บริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

ตัวบ่งชี ้12.4 งานบริการและประสานบริหาร    

ตัวบ่งชี ้12.5 การให้บริการยกร่างนิติกรรมและสัญญา    

ตัวบ่งชี ้12.6 การให้บริการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง 

   

 


