
 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ที ่NA-1.5 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรูแ้ละการวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังนั้น
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการควรเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย อันได้แก่ ความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการท าวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ  ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ควรมีระบบและ
กลไกเพื่อก ากับติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้บริการที่มีความสะดวก เพียงพอ พร้อมต่อ
การใช้งาน และมีความทันสมัย นอกจากนี้ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ให้สามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี 
พันธกิจเดียวกัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 
2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อ 1 มาก าหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้และการวิจัย รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมาย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ

วิจัย 
4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเปูาหมายที่ก าหนด และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 
6. มีพัฒนาการของผลการด าเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดีเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีพันธกิจ

เดียวกัน 
 
  



 คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

~ 37 ~ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-1.9 : มีบริการและทรัพยากรสารสนเทศทีส่นับสนนุการเรยีนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุด ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ส านักหอสมุดกลาง  
จึงเป็นหน่วยงานส าคัญของสถาบันที่จะเป็นผู้จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้อาจารย์ได้
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้บริการ
แก่นิสิตในการศึกษาค้นคว้า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการส ารวจต าราหลักที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาขา 
3. มีการจัดหาต าราหลักไดทุ้กหลักสูตรที่ตอบการส ารวจตามข้อ 1 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตและอาจารย์มีทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนการ

สอน 
5. มีการเก็บสถิติการใช ้วิเคราะห์ผลการส ารวจหรือสถิติต่างๆ อุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงต าราหลัก

และสื่ออื่นที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
6. น าเสนอข้อมูลของเกณฑ์ในข้อ 5 แก่คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาพัฒนา

ปรับปรุงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
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 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
นิยามศัพท์ : 
 กลุ่มสาขา หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-1.10 : ระดับความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของส านักหอสมุดกลางในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
  การบริการถือเป็นบทบาทส าคัญและเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อตอบสนอง
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักการสากล  
ของการอุดมศึกษา 
 ส านักหอสมุดกลาง มีพันธกิจสนับสนุนการเรียนการสอน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิตและคณาจารย์ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการของส านักหอสมุดกลาง การส ารวจความพึงพอใจ  
ควรเป็นแบบ 5 ระดับ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อบทบาทของส านักหอสมุดกลางในการสนับสนนุ 
การเรียนการสอน จากคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-1.11 : ระดับความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนนุงานพันธกิจด้านการวิจัย  
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
  การบริการในการสนับสนุนด้านการวิจัยถือเป็นบทบาทส าคัญและเป็นภารกิจหลักของส านัก
หอสมุดกลาง ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา วารสารทั้งแบบรูปเล่มและ
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัย เป็นต้น โดยการตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ
ภายนอก ซึ่งเปรียบเสมือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการของส านัก
หอสมุดกลาง การส ารวจความพึงพอใจควรเป็นแบบ 5 ระดับ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการต่อบทบาทของ 
ส านักหอสมุดกลางในการสนับสนุนงานพันธกิจด้านการวิจัย จากคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-3.2 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนหรือน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จาก
สภาพจริง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน 
หรือสังคมเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ 
แสดงผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคมและน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

4. น าผลการประเมินและผลการพิจารณาตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
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 
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นิยามศัพท์ : 
 การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  หมายถึง ร่วมให้บริการวิชาการ หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วมสนับสนุนทรัพยากรในโครงการบริการวิชาการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ/หรือ
จังหวัดนครนายกตามแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-4.1 : การด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานต้องด าเนินการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของหน่วยงานโดย
มีแผนงาน โครงการและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และ

บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 
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 
 
 
 
 
  



 คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

~ 47 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.1 : กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งและจุดอ่อน
ของหน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อเป็นการผลักดันให้การด าเนินการตามแผนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธท์ี่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
ของหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันการด าเนินการตามแผนฯให้บรรลุผลที่ต้องการ 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อค้นหาวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยงานอื่นที่กระบวนการคล้ายกันและน าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน
อื่นมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) และ 
ค่าเปูาหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนด 
ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
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4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

6. มีการก าหนดคู่เทียบสมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
นิยามศัพท ์: 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 คู่เทียบสมรรถนะ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้เทียบเคียงสมรรถนะ ด้วยวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างาน
ของหน่วยงาน 
 สมรรถะหลัก (Core Competencies) หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญที่สุด สมรรถนะ
หลักขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจส าคัญซึ่งท าให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจหรือสร้าง
ความได้เปรียบ ในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการ หากขาดสมรรถนะหลักที่จ าเป็น อาจส่งผลอย่าง
มีนัยส าคัญต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของหน่วยงานในตลาด สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวข้องกับ
ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด  
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.2 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา      
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานคือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์  
เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที ่

2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมลูสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปแีละผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

6. ผู้บริหารระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการน า
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ 
 
นิยามศัพท์ :  
 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อ านวยการ 
 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture หรือ Organizational Culture) หมายถึง แนวทางที่ได้
ยึดถือปฏิบัติกันในองค์กร โดยบุคคลในองค์กรร่วมกันสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ 
แสดงออกมาเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา ท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างสอดคล้อง มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียว เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรเข็มแข็ง 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบ
ของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น จ านวนบุคลากร เป็นต้น 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือการประมวลผล
หรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ การประมวล 
(Data Processing) เป็นการน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแปร
สภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการเช่น อัตราเข้า-ออกของบุคลากร ผลการประเมินความพึง
พอใจในการบริการ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ 
และความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า ผู้ปกครอง/สมาคม
ผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน 
ในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่
ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ  
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
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ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี 
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้  
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได ้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท ์



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 52 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.3 : การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสงูของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 

 
หมายเหตุ : 

1. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผูอ้ านวยการ  
2. ใช้คะแนนผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.4 : ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กรมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพความ
ถนัดความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และ
ความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. มีตัวบ่งช้ีและค่าเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์  
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
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 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจาก
บุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0– 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ : 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
  

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้  

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได ้ = 
  

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

X 5 
80 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ โดยเข้าร่วม

อบรม/ประชุม/สัมมนา/ลาศกึษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในปีการศึกษาน้ัน 
3. ไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรคนนัน้จะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษาน้ันก็ตาม 
4. สามารถนับรวมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดโดยหน่วยงานของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัย
ส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เน้น
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ส าคัญน าไปสู่บรรยากาศการท างานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้ท างาน
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศดังกล่าว และท าให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันน าไปสู่
ความส าเร็จ  
 วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยมีประเด็นการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อส ารวจการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและ
ได้รับการยอมรับ 

2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส ารวจบรรยากาศในการท างาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหา) การให้ความเคารพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหา และพัฒนาการท างาน 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อส ารวจการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานที่ความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร เพื่อส ารวจการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้
ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อส ารวจการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
และปรับปรุง 

6. ด้านสวัสดิการ เพื่อส ารวจประเด็นการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม ความสะดวกสบาย
ในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ  

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อส ารวจการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ  
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เกณฑ์การประเมิน : 
ค านวณค่าเฉลีย่ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน จากคะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมลาศึกษาต่อ) 
 
นิยามศัพท์ : 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทั้งในด้าน
จิตใจและสติปัญญาเพื่อให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.7 : ระบบบริหารความเสีย่ง 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟูองร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  
เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบ 
การวิเคราะห์ ดังเช่น   
 -  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
 -  ด้านการเงิน 
    -  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 -  ด้านปฏิบัติการ 
 -  ด้านบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านช่ือเสียง ฯลฯ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน
และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ  
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6. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบ 
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการ
ควบคุม หรือจัดการ ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
 ตัวอย่างความเสี่ยงรา้ยแรงทีใ่ห้ผลประเมนิเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต คณาจารย์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นคณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 60 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.8 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     

 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ 
ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และก าหนดบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2 
เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ  

5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
นิยามศัพท์ : 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้นามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
คน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้อ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  
“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 

6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.9 : การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง ในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการ
รวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ หน่วยงานจึง
ควรให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานและองค์กรโดยตรงและท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจั ยในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรียกว่า “การวิจัยสถาบัน” โดยหน่วยงาน
ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท างานวิจัยสถาบัน และน าผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการท างานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน 
3. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและท าการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปีที่ประเมิน 
4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ท างานของหน่วยงาน  
5. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบัน

อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
“มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จ” ตามเกณฑ์ข้อ 3 หมายถึง ผลงานวิจัยสถาบันที่เริ่มด าเนินการในปีใดก็ได้ 

แต่ต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงจะสามารถนับได ้
 
นิยามศัพท์ : 
 งานวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที่บุคลากรในองค์กร
ต้องการศึกษาปัญหา เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
บริหารจัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจ/การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับแต่ละ
องค์กรโดยเฉพาะ การวิจัยสถาบันควรด าเนินการท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.10 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  
 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน
(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุก ๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553-2567)  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่
จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ

เปูาหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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นิยามศัพท์ : 
 Lean Management หมายถึง วิธีการท างานเพื่อลดความสูญเสียจนเหลือแต่เนื้อแท้ในการท างาน 
หรือก าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยมีเครื่องมือส าหรับ Lean 
Management เช่น กิจกรรม 5ส การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Work Standardization) การปูองกันความผิดพลาดในการท างาน (Poka Yoke) การจัดการข้าม
สายงาน (Cross Functional) การท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Kaizen) เป็นต้น 
 กระบวนการท างาน (Work Process) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมี
ขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้
การด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์และเปูาหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากร
น้อยที่สุด 
 ความสูญเสีย (Wastes) หมายถึง สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ แต่กลับท าให้ค่าใช้จ่ายและ/หรือการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการท างานลดลง  
 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ตามแนวคิดของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุุน  
ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี ้

1) การท างานมากเกินไป (Overproduction) เป็นความสูญเสียเนื่องจากการท างานมากเกินไป 
ท าให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานท างานนอกเหนือจากงาน  
ที่รับผิดชอบ ในขณะที่งานที่ตนเองรับผิดชอบยังรอให้ท าอยู่ ซึ่งถือเป็นการท างานที่มากเกินความจ าเป็นและ  
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  

2) การท างานผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ส่งผลเสียต่องานที่
ท าและน าไปสู่การแก้ไขเช่น การท างานโดยไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีทักษะ เป็นต้น 

3) การลา่ช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting) เป็นความสูญเสียในการรอคอยหรือรองาน ท าให้
สูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
ที่ไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
ท างาน  

4) การเก็บงานไว้ท า (Inventory) เป็นความสูญเสียจากการที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บงานไว้ท าในภายหลัง 
ซึ่งส่งผลเสียต่องานที่ไม่สามารถเสร็จสิ้นลงได้อย่างรวดเร็ว 

5) การขนส่งหรือขนย้าย (Transport) เป็นความสูญเสียในการเคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง
ด้วยความจ าเป็นหรือด้วยความไม่จ าเป็น การเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร การขนส่งที่เป็นการสูญเสียที่
ไม่ได้เพ่ิมคุณค่าของสินค้า 

6) การท างานซ้ าซ้อน (Over Process) เป็นความสูญเสียจากการท างานซ้ าซ้อน มีการท างานชิ้นเดิม
หรือมีการตรวจสอบงานช้ินเดิมซ้ าหลายครั้ง 
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7) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (Motion) เป็นความสูญเสียอันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงาน 
มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นหรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง สามารถ
แก้ไขได้โดยการจัดผังการท างานใหม่ (Layout) 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.11 : การด าเนนิการตามมาตรการรักษส์ิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  
โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได้ 
โดยการออกมาตรการในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟูา ในหน่วยงานตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3Rs: Reduce Reuse Recycle) 
เป็นต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จและค่าเปูาหมายที่ต้องการบรรลุ 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
 
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 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.13 : การด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ี

ส าหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่มีการ
ก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมลูครบถ้วนตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการ
ของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 70 ~ 
 

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 

 
หมายเหต ุ: 

ส าหรับปีการศึกษา 2557 เกณฑ์ข้อที่ 4 ยกเว้นการประเมินในส่วนของ “ส่งผลให้มีพัฒนาการของ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน” 
 




