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บทที ่1 
ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 5 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ 
1.3 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
1.4 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย 4 องค์ประกอบ 8+ ตัวบ่งชี้ 
1.5 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 2 องค์ประกอบ 3+ ตัวบ่งชี้ 

โดยมีหลักการในการพัฒนาตัวบง่ชี้คุณภาพ ดงันี้ 
 1) ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
  1.1 ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
  1.2 ก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มธ.1 ร้อยละของ
นักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด, มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด 
(ไม่จ ากัดเวลาการแลกเปลี่ยน), มธ. 3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด , มธ. 4 ร้อยละของ
อาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จ ากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) , มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ 
และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ, มธ. 6 ร้อยละจ านวนข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการท ากิจกรรม (Active MOU) ต่อจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งหมด, มธ.7 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด, มธ.8 สัดส่วนของจ านวน
การอ้างอิง (citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และ 
มธ.9 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 2) ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  
 หลักการโดยทั่วไป เป็นหลักการเดียวกับตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย มีส่วนที่แตกต่างกัน คือ  

2.1 ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ โดยที่ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นตัวบ่งชี้เดียวกับตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีข้อแตกต่าง ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ประเมินระดับ
คณะ ไม่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

- ตัวบ่งชี้มธ.6 ร้อยละจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่
มีการท ากิจกรรม (Active MOU)ต่อจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
ไม่ประเมินระดับคณะ 
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2.2 ก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้เดียวกับตัว
บ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นตัวบ่งชี้มธ.6 ร้อยละจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศที่มีการท ากิจกรรม (Active MOU) ต่อจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด) 

2.3 คณะสามารถเลือกประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ได้โดยส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data Set) ตามตัวบ่งชี้ของสกอ. และของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE 
QA Online) และ/หรือ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร 
3.1 ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 

องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้  
3.2 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่ 

เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
  4) ตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันวิจัย  
  4.1 ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก โดยได้
ตัดองค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับสถาบันวิจัย 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และตัดตัวบ่งชี้ที่
ไม่เก่ียวกับสถาบันวิจัยในแต่ละองค์ประกอบออก คือตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งนี้
ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะไม่ประเมินในสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 ก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัย 2 ตัวบ่งชี้ คือ มธ.9 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า และ มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

4.3 สถาบันวิจัย ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์/ภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 
ตัวบ่งชี้ 

5) ตัวบ่งชี้คุณภาพส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 
5.1 ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 องค์ประกอบ 1 ตัวบ่งชี้ 

คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน และเพิ่มองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก รวมทั้งหมด 2 องค์ประกอบ 

5.2 ก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของส านกั/สถาบนัสนับสนุนวิชาการ 2 ตัวบ่งชี้ คือ มธ.10 ระบบการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และมธ.11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

5.3 ส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์/ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
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2. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

2.1 ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ 

มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณี
ที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 
ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด
เป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51 
คะแนนทีไ่ด ้=   

75.51 
X 5 = 3.78 

100 
ตัวอย่างที่ 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้ร้อยละ 34.62 
คะแนนทีไ่ด ้=  

34.62 
X 5 = 2.04 

85 
ตัวอย่างที่ 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการ
ด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
คะแนนทีไ่ด ้=  

152,500.35 
X 5 = 3.81 

200,000 
ตัวอย่างที่ 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้ร้อยละ 92.08 
คะแนนทีไ่ด ้= 

92.08 
X 5 = 5 

90 
 
หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี ้

1) ผลการด าเนนิงานเทา่กับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 
คะแนนที่ได ้= 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 
x 5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
72.364 เป็น 72.36 
3.975 เป็น 3.98 

 
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 มีการก าหนดค่าน้ าหนักการประเมินผลในภาพรวมของตัวบ่งชี้ทัง้หมด ดังนี ้

ระดับ สกอ. มธ. 
ตัวบ่งชี้

เอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

รวม 

มหาวิทยาลยั 80% 20% - 100% 
คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 80% 20% - 100% 
สถาบนัวิจัย 100% 100% 100% 100% 
ส านัก/สถาบนัสนับสนนุวิชาการ 100% 100% 100% 100% 
 โดยมีการแปลงคะแนนการประเมิน เป็นผลการประเมิน ดงันี ้
 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานพอใช้ 
 3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
 4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
4. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นความรับผิดชอบของคณะ/ส านัก/สถาบันที่จะมีการรายงานตาม
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพประกอบกับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน ท าให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่อยู่ที่คณะ/ส านัก/สถาบัน ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ในปีการศึกษา 2557 จึงเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลโดยคณะ/ส านัก/สถาบันเป็นหลัก ทั้งนี้  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ สูตรการค านวณ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ไว้ในบทที่ 2 รวมทั้ง
ได้จัดท าแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเป็นแนวทางให้คณะ/ส านัก/สถาบันจัดเก็บข้อมูล  
 ในกรณีที่คณะ/ส านัก/สถาบัน ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานได้อันเนื่องมาจากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลจากภาควิชา/ฝ่าย/หน่วยงานย่อย ให้รายงานในแบบฟอร์มเป็น N/A 
 
 
 
 
 



5 
 

 

5. รูปแบบค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ในค าอธิบายตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย 

1. ชื่อตัวบ่งชี้ 
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายว่าตัวบ่งชี้นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่วัด ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) หรือผลผลิต (Output) และระบุที่มาของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ของสกอ. ตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ. 
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จ านวน ข้อ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะน ามาจัดท าเป็นค่าตัวบ่งชี้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าอธิบายใช้ค าว่าสถาบัน ขอให้หมายถึง หน่วยงานในระดับนั้นๆ กล่าวคือ หากเป็นการ

ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค าว่าสถาบันหมายถึง มหาวิทยาลัย หากเป็นการด าเนินงานในระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน ค าว่าสถาบันหมายถึง คณะ/ส านัก/สถาบัน  

5. สูตรการค านวณ แสดงวิธีในการค านวณค่าตัวบ่งชี้ (ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) หรือเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่วัดผลการด าเนินงานเป็นข้อ 

6. เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน 
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ เครื่องมือการ

จัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินทุกตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นบาง
ตัวบ่งชี้ คือ  

7.1 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้สกอ.2.2 (ปริญญาโท) และ (ปริญญาเอก) ตัวบ่งชี้สกอ.4.2.3 ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งชี้สกอ.4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใช้รอบปีปฏิทิน  

7.2 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ประเมินตามปีงบประมาณ+1 ตัวบ่งชี้สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
และมธ.8 ให้ใช้รอบปีปฏิทิน  

8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะรับผิดชอบด าเนินการ/ก าหนดมาตรการในระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และประสานการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้  ได้แก่ผู้อ านวยการกองภายใต้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ที่คณะ/ส านัก/สถาบันสามารถติดต่อเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้ 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 
ซึ่งในแบบฟอร์มดังกล่าว ขอให้ระบุรายนามผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล  เพื่อประโยชน์ในการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
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บทที่ 2 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 

 
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ มี 2 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้สกอ.จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้มธ.จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ส านัก/สถาบันสนุนวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต - - 
2. การวิจัย - - 
3. การบริการวิชาการ - - 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณฺของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

6. ภารกิจหลัก ม ธ . 1 1  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 

ค่าคะแนนผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของส านัก/สถาบัน อย่าง
น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้สกอ.5.1 การบริหารของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 

ตัวบ่งชี้มธ.10      ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
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1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของส านัก/สถาบันสนุนวิชาการ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
3. หน่วยวัด : ข้อ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ดังนั้น หน่วยงานสนับสนุนวิชาการต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบคุลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนนิการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป้นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปีเป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

                                                           
1 ดูเพิ่มเตมิ “คูม่ือนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด”ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

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

                                                           
2 ดูเพิ่มเตมิ “คูม่ือการจดัระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข$อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิง่ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่
ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม

ความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ 

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน
คนเดียว 
 
 

                                                                                                                                                                               
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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5. เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก/สถาบันสนับสนุน
วิชาการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านัก/ สถาบันสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนินงานสนับสนุน
วิชาการ  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา บุคลากร การบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
สนับสนุนวิชาการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริการ และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก/สถาบันสนับสนุน
วิชาการและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจการสนับสนุนวิชาการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานส านัก/สถาบนัสนบัสนุนวิชการ ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
6. เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

7.1 แหล่งข้อมูล  :  ส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ  
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : การบริหารของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ในรอบปีการศึกษา (1 
สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป) 

7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : - 
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  ส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดพร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงผลการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง 
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย :  ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต (ข้อ 1)  

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1009 
     ฝ่ายการคลัง (ข้อ 1 – 2) โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1015 
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อ 3,5,7)   
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โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1523-1524 
     ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ (ข้อ 4) โทร.0-2613-2003 
     ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 6) 02-564-4440-79 ต่อ 1102 
9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้  :  ผู้อ านวยการกองแผนงาน โทร. 02-5644440-59 ต่อ 1850 
    ผู้อ านวยการกองคลัง โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1350 
    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ  

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1520 
    ผู้อ านวยการกองกลาง  โทร. 0-2224-9424 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1820 - 21 
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1. ตัวบ่งชี้มธ. 10 :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
3. หน่วยวัด :  ข้อ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบัน องค์กรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรม
ต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) 
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
5. เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ  

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
หมายเหตุ 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
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6. 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 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
7.1 แหล่งข้อมูล  :  ส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ 

 7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บ
ข้อมูล (1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป) 

7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :  - 
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :  สถาบันวิจัยรายงานข้อมูลผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด

พร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการด าเนินงาน  
8. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1011 
 ฝ่ายวิชาการ โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1014 
              สภาอาจารย์ โทร.0-2564-4440-79 ต่อ 1196-7 

9. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้  :  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1888 
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก 
1. ตัวบ่งชี้มธ.11 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต  
3. หน่วยวัด  :  ค่าเฉลี่ย 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การให้บริการของส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน/การบริการ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) 
ระดับพอใจมาก (4 คะแนน) พอใจ (3 คะแนน) พอใจน้อย (2 คะแนน) และพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
 ในกรณีที่สถาบันไม่ได้ประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรม/โครงการ จ าเป็นต้องมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ หรือร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ (หากวัดระดับความพึงพอใจไม่ถึงร้อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทั้งหมด หรือไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ จะให้ได้เพียง 1 คะแนน ถึงแม้ว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจจะได้ 3.51 
ขึ้นไปก็ตาม) 
 
5. สูตรการค านวณ :   

1. ค านวณระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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1

1  

  in  หมายถึง  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อ 

 ix  หมายถึง  ระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละข้อ 

2. แปลงค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
X 5 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
6. เกณฑ์ประเมิน :  

ใช้ค่าคะแนนผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนนเต็ม 5)  
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  7.1 แหล่งข้อมูล  : ส านัก/สถาบันสนับสนนุวิชาการ 
 7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 
มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป) 

 7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล  :  แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ. 11   
 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ส านัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 7.5 ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้  :  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ    
                                     โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1520 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 

ระดับส านัก/สถาบันสนับสนุนวชิาการ 



ตารางพ้ืนฐาน 2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามสายงาน ปีการศึกษา .....................

ส านัก/สถาบันสนับสนุนวชิาการ.......................................................

ผู้ดแูลตวับ่งชี้: ...................................... ผู้จัดเก็บขอ้มูล: ............................

โทรศัพท:์ …………………………. โทรศัพท:์ ......................................

จ านวนบุคลากร

ปฏิบัตงิานจริง

   จ านวนบุคลากรลา

ศึกษาตอ่
จ านวนบุคลากรทัง้หมด

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

การนับจ านวนบุคลากร ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้

9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถงึ 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

รวมนักวจิยั

ประเภทบุคลากร

     1.1 นักวจิยั

           - ขา้ราชการ

           - พนักงาน

           - ลูกจา้งงบพิเศษ/เงินรายได้

2. จ านวนบุคลากร (ลกูจา้งประจ า ลกูจ้าง

เงินงบประมาณอ่ืนทีม่ีลกัษณะงานรวมบุคลากรทัง้หมด (1+2)

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้

    1.2 บุคลากรต าแหน่งอ่ืนๆ

           - ขา้ราชการ

           - พนักงาน

           - ลูกจา้งงบพิเศษ/เงินรายได้

รวมบุคลากรต าแหน่งอ่ืนๆ

รวมบุคลากรสายสนับสนุน (1.1+1.2)



แบบฟอร์มตวับง่ชีม้ธ.11 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปกีารศึกษา..................................

ผู้ดแูลตวับง่ชี้:...................................... ผู้จดัเก็บขอ้มลู: ............................

โทรศัพท:์ …………………………. โทรศัพท:์ ......................................

ดา้นเจา้หน้าทีผู้่

ใหบ้ริการ

ดา้นสิง่อ านวย

ความสะดวก

ดา้นคุณภาพการ

ใหบ้ริการ
ดา้นอ่ืนๆ

ส านัก/สถาบนัสนับสนุนวิชาการ.......................................................

ล ำดับที่ กิจกรรม/โครงการ

จ านวน

ผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม

จ านวน

ผู้ตอบแบบ

ประเมนิ

ระดบัความพึงพอใจ

ค่าเฉลีย่
ดา้นกระบวนการ

 ขัน้ตอนการ

ใหบ้ริการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ 
สรุป ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศกึษา 2557 



จ-1 

สรุป ตัวบ่งชี้ที่คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2557 

1. ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
 1.1 ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน  ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ. ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ มธ. คณะ วิจัย สนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต     

สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   - - 

สกอ.1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   - - 

สกอ.1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ   - - 

สกอ.1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

-  - - 

สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี   - - 

สกอ.1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   - - 

มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด   - - 

มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทัง้หมด 
(ไม่จ ากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 

  - - 

มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทัง้หมด   - - 

มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทัง้หมด (ไม่
จ ากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) 

  - - 

มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวชิาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  - - 

มธ.6 ร้อยละจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบนัใน
ต่างประเทศที่มีการท ากิจกรรม (Active MOU)ต่อจ านวนข้อตกลง
ความร่วมมือทางวชิาการทัง้หมด 

 - - - 

มธ.7 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   - - 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     

สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

   - 

สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์    - 

สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย    - 

มธ.8 สัดส่วนของจ านวนการอ้างอิง (citation) บทความใน
ฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนบทความทีต่ีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus 

  - - 

มธ.9 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวจิัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 

   - 



จ-2 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ มธ. คณะ วิจัย สนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     

สกอ.3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม    - 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม    
ยกเว้น 
ส.ทรัพย์ 

- 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ     

สกอ.5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์าม 
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

    

สกอ.5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  - - - 

สกอ.5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร   - - 

มธ.10 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน - -   

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก       

มธ.11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - -  

รวม 22 21 8+ 3+ 
หมายเหตุ 

1. ไม่นับรวมตัวบ่งชี้เอกลักษณ์/ภารกิจหลักของคณะ/ส านัก/สถาบัน  
2. โปรดดูค าอธิบายตามคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 


