
ตารางแหงอิสรภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
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1. ดานการบริหาร
จัดการองคกร 
1.1 ภาวะความเปนผูนํา 

 
 
มีความรูความสามารถเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติ 

 
 
มีระดับ 1 และมีบุคลิกภาพการ
เปนผูนํา สามารถใชคนให
เหมาะสมกับงาน เปนที่ปรึกษา
ใหกับผูใตบังคับบัญชาได 

 
 
มีระดับ 1 , 2 และมีความสามารถ
ในการประสานงานทั้งภายใน
และภายนอก กลาตัดสินใจทันตอ
เหตุการณ และนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในองคกร 

 
 
มีระดับ 1 , 2, 3 และสามารถสราง
ขวัญและกําลังใจแก
ผูใตบังคับบัญชาโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

 
 
มีระดับ 1 , 2, 3, 4 และ
ผูใตบังคับบัญชาและองคกร
ภายนอกยอมรับภาวะการเปน
ผูนํา 

1.2 การทํางานเปนทีม มีการสํารวจงานและจุดมุงหมาย
ของงานควบคูกับการสํารวจ
ความสามารถของบุคลากร 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การประมวลผลการสํารวจเพื่อ
กําหนดแผนงานเปาหมายโดย
เนนใหบุคลากรสามารถทํางาน
รวมกันเปนทีม และตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การปฏบัติงานใหสอดคลองกับ
เปาหมายโดยสงเสริมใหบุคลากร
ภายในหนวยงานทกงานเปนทีม 
โดยใชเทคโนโลยีและขอมูล
ขาวสารปฏิบัติงานควบคูกับ
กระบวนการเรียนรู 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการประเมินผลและ
วิเคราะหผลการปฏิบัติงานเปน
ทีมตามเปาหมายหรือแผนงานที่
กําหนด 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ทํางานเปนทีม โดยใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานสูงสุด 

1.3 การมีสวนรวมของ
บุคลากร 

มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรมีแผนปฏิบัติงาน
รวมกัน พรอมสรางความเปน
ประชาธิปไตย ในองคกรรูการ
ทํางานเปนทีม 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การวางแผนการปฏิบัติงาน
รวมกันพรอมทั้งจัดทําสรุปการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหทุกคนใน
หนวยงานไดเรียนรูทุกภารกิจของ
องคกร 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว ให
สอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
เพื่อหาขอสรุปใหภารกิจของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และบุคลากรในองคกรทุกคนมี
สวนรวมในการระดมความ
คิดเห็น และเปนประโยชนตอ
องคกรมากที่สุด 
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1.4 การวางแผนและจัด
ระบบงาน 

รวบรวมฐานขอมูลเพื่อใชใน
การกําหนดเปาหมาย 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การพัฒนาระบบงานของ
หนวยงานใหเปนไปตามแผนงาน
และเปาหมายที่วางไว 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การปฏิบัติตามแผนที่วางไวและ
กําหนดระบบงานที่ชัดเจน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
และกําหนดระบบการติดตามและ
ประเมินผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการนําขอมูลที่ไดมาใช
ปรับปรุง การวางแผนและ
ปรับปรุงระบบงาน 

1.5 การพัฒนาบุคลากร มีการศึกษารวบรวมขอมูล
ความรูเกี่ยวกับภารกิจและ
บทบาทขององคกรทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

มีการดําเนินการระดับ 1 และ
กําหนดเปาหมายใหบุคลากรมี
แรงจูงใจและจิตสํานึกควบคูไป
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การจัดการทางการปฏิบัติงาน 
และจัดทําแผนปฏิบัติงานให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวม และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานโดยเนนทางดานเทคโนโลยี 
และขอมูลขาวสารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และจัดทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานบุคลากรเพื่อนํามาใช
ใหตรงกับขีดความสามารถของ
บุคลากรเพื่อเสริมสรางระบบ
คุณธรรมตอไป 

1.6 ความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการความรู 

มีแนวทางในการสรางความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
ความรูและจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เชน การจัดวางตัวบุคลากร 
ระยะเวลาดําเนินการ กําหนด
ความรูและทักษะที่เกี่ยวของ 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การดําเนินการตามแผนที่วางไว 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การติดตามประเมินผลและการ
แกไขปญหา 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการรวบรวมปญหา และ
เสนอแนวทางแกไขโดยใช
กระบวนการ มีสวนรวม 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และสรุปวิเคราะหปญหา พรอม
กําหนดแนวทางแกไขที่ถูกตอง
ใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไป
ดําเนินการได 

1.7 การสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน 

จัดปจจัยพื้นฐานใหเพียงพอใน
การทํางาน เชน วัสดุ อุปกรณ 
จํานวนผูปฏิบัติงานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสรางบรรยากาศใน
การทํางาน 

มีการดําเนินการระดับ 1 และ
สรางความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานโดยจัดการฝกอบรม/ดู
งานที่บุคลากรในหนวยงานสนใจ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
จัดแบงงานใหเหมาะสมตาม
ความรู ความสามารถและใหผู
รวมปฏิบัติงานมีสวนรวมในการ
วางแผนและแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และเพิ่มสวัสดิการ/เงินรางวัล/จน
ทําใหบุคลากรมากกวา 80% พึง
พอใจ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และบุคลากรในหนวยงานมี
ความสุขกับการทํางานและ
ภาคภูมิใจในการทํางาน โดย
สังเกตุจากการลาหยุดงาน/การ
โยกยาย 
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1.8 การติดตามและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กําหนดระยะเวลาของงานให
ชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผล
ใหชัดเจน 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การจัดการและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตามลักษณะของงาน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
กําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีการ
แจงใหทุกคนทราบ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ โดยมี
การกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
เหมาะสมและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง (ใชการประเมิน
แบบ PFCA) และมีการติดตาม
ประเมินผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการสรุปและวิเคราะห ขอดี 
ขอเสีย เพื่อนํามาปรับปรุงจัดทํา
แผนงานในปตอไป 

1.9 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

มีการแจงขอมูลขาวสารให
บุคลากรในหนวยงานทราบถึง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การทดสอบการวัดระดับความรู 
และขีดความสามารถ เพื่อหา
ความเหมาะสมของบุคลากรใน
แตละลักษณะงาน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
อบรมเพิ่มความรูในสวนที่ขาดที่
จําเปนตองใชในหนวยงานแก
บุคลากรในหนวยงานที่จะปฏิบัติ
ในตําแหนงหนาที่งานตามความ
เหมาะสม 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อบริหารจัดการ
บุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
ตําแหนงหนาที่ในหนวยงาน/
องคกรหลังจากที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มพูนความรู 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการปรับปรุงแกไขโดย
สับเปลี่ยนบุคลากรใหเหมาะสม
กับงานมากที่สุด พรอมแจงให
หนวยงาน องคกรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ดานการบริการ
ประชาชน 
2.1 การปรับปรุงการ
บริการอยางตอเนื่อง 

 
 
มีการสํารวจ ตรวจสอบ 
รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
สรุปผลในการใหบริการทุก
เดือน 

 
 
มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การนําผลการวิเคราะหระดับ 1 
มาหาแนวทางแกไขปรับปรุงใหดี
ขึ้นทุกเดือน 

 
 
มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
นํามากําหนดแผนและมาตรฐาน
การใหบริหารที่ชัดเจน สามารถ
นําไปปฏิบัติได 

 
 
มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงแกไข 
พัฒนางานและรายงานผล 

 
 
มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
นํามาทบทวน ปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
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2.2 การมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

มีการจัดทําแผน เปาหมาย 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบ พรอม
ทีมงานกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อ
มุงผลสัมฤทธิ์ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไว 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงแกไข 
พัฒนางานและรายงานผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และผูรับบริการความพึงพอใจตอ
การใหบริการมากกวา 90% 

2.3 การประเมินผลดานผู
ใหบริการ 

มีการกําหนดแนวทาง และ
รูปแบบการประเมินความพึง
พอใจผูใชบริการอยางชัดเจน 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การจัดทําเครื่องมือและคูมือ
สําหรับใชในการประเมินผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การดําเนินการประเมินความพึง
พอใจจากผูใชบริการอยางนอย 
80% 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
ระดับ 3 และสรุปผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการนําผลที่ไดมาปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตาม
ความตองการของผูใชบริการ 

2.4 การประเมินผลดาน
ขั้นตอนการใหบริการ 

มีการกําหนดขั้นตอนการ
ใหบริการและระยะเวลาการ
ใหบริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การจัดทําแบบสํารวจแสดงความ
คิดเห็นหรือจัดทําตูแสดงความ
คิดเห็น 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การนําแบบสํารวจความคิดเห็น
มาประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการทบทวนปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองใหมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการดําเนินการแบบ
เบ็ดเสร็จ เชน มีศูนยบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One stop serviec) 

2.5 การมีจิตมุงบริการ จัดเตรียมสถานที่อุปกรณตางๆ 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขา
มารับบริการบุคลากรมีความ
พรอมและจิตสํานึกที่ดีในการ
ใหบริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
แผนผังขั้นตอนการติดตองานแต
ละขั้นตอนใหผูรับบริการทราบ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
บุคลากรทุกคนในหนวยงานตอง
เปนนักประชาสัมพันธที่ดี 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีระบบใหคําปรึกษาและมี
การประเมินความพึงพอใจของผู
บริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และผูรับผิดชอบไดรับความพึง
พอใจสูงสุด 

2.6 ทักษะในการสื่อสาร มีการเลือกใชชองทางการ
สื่อสารกับผูรับบริการ ทั้งการ
สื่อสารทางเดียวและสองทาง 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การวางแผนการประชาสัมพันธ
ใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และมี
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการสื่อสาร 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และมีการติดตามประเมินผล 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการนํามาปรับปรุงเพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจใน
การใชสื่อ 
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2.7 การบริการที่ดี รวบรวมขอมูลความตองการ
บริการจากผูรับบริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1 และมี
การประมวลผลขอมูลและ
กําหนดเปาหมาย การใหบริการที่
ดี โดยเนนการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการเปนหลัก 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
ทําแผนบริการโดยยึดถือความ
ตองการ และความพึงพอใจของผู
บริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยเนนกระบวนการ
เรียนรู ควบคูการนําเทคโนโลยีมา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการประเมินผลความพึง
พอใจของผูรับบริการ และนํามา
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการใหดียิ่งขึ้น 

2.8 การใหบริการโดยมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

จัดสํารวจลําดับความสําคัญ และ
รับฟงความคิดเห็นโดยให
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

มีการดําเนินการระดับ 1 และ
ประมวลผลขอมูล และกําหนด
วิธีการดําเนินการไดสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2 และ
ทําแผนบริการโดยยึดถือความ
ตองการ และความพึงพอใจของผู
บริการ 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3 
และดําเนินการตามแผนใหมี
กระบวนการเรียนรู และมีสวน
รวมทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการพรอมทั้ง
ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่ว
กัน 

มีการดําเนินการระดับ 1, 2, 3, 4 
และมีการประเมินผลโดย
แบบสอบถามและปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มเติมแกไขในสวนที่บกพรอง 

3. การเรียนการสอน 
3.1 หลักสูตร 

 
มีหลักสูตรตามเกณฑขอกําหนด 
สกอ. หรือมาตรฐานวิชาชีพ 

 
มีระดับที่ 1 และมีหลักสูตรที่
ไดรับการปรับปรุงตามรอบของ
หลักสูตร 

 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการบริหาร
หลักสูตร 

 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามและประเมินหลักสูตรตาม
รอบของหลักสูตร 

 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

3.2 อาจารย  มีการกําหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติของอาจารยที่
สอดคลองกับพันธกิจ 

มีระดับที่ 1 และมีระบบการสรร
หาและคัดเลือกอาจารยที่โปรงใส 

มีระดับที่ 1, 2 และบุคลากรจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน/กรอก
โปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมี
แผนพัฒนาอาจารยทั้งในดาน
คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการ
สรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความกาวหนาในการทํางาน 

3.3 กระบวนการเรียน
การสอน 

มีการจัดทําประมวลการสอน
รายวิชา 

มีระดับที่ 1 และมีการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีใหมๆ
ในการสื่อสารกับผูเรียน 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย
โดยนักศึกษา 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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3.4 นักศึกษา มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด 

มีระดับที่ 1 และมีการจัดทําแผน
ในการรับนักศึกษา 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเปนธรรม 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
อยางตอเนื่อง 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการ
ติดตามผลและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

3.5 การวัดและ
ประเมินผล 

มีการกําหนดระเบียบหรือ
ขอบังคับในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

มีระดับที่ 1 และมีการกําหนด
เกณฑการวัดและประเมินผล
อยางหลากหลาย และแจงให
นักศึกษาทราบ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการให
ความรูในเรื่องของการวัดผลและ
ประเมินผลแกบุคลากร 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมี
กระบวนการจัดการประชุมเพื่อ
รับรองผลการวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชา 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการวัดผล 

3.6 ปจจัยเกื้อหนุน มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 

มีระดับที่ 1 และมีระบบการ
บริหารจัดการปจจัยเกื้อหนุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีระบบการ
บริหารจัดการปจจัยเกื้อหนุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
วิเคราะหประสิทธิภาพการใช
ปจจัยเกื้อหนุนและหรือ มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช
ปจจัยเกื้อหนุน 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
หรือการประเมินความพึงพอใจ
มาแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาการ
บริหารปจจัยเกื้อหนุน 

4. กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
4.1 กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การพัฒนานักศึกษา 

 
 
มีนโยบายและแผนงานกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

 
 
มีระดับที่ 1 และมีงบประมาณ
หรือปจจัยอื่นสนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการ
ดําเนินงานในกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

4.2 ระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

มีการจัดทําคูมือและแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 

มีระดับที่ 1 และมีการปฏิสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษา 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา
อยางสม่ําเสมอ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินและติดตามการปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 
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4.3 การใหบริการแนะนํา
เกี่ยวกับอาชีพและ
การศึกษาตอ 

มีแผนการดําเนินงานการแนะ
แนวอาชีพและการศึกษาตอ
อยางชัดเจน 

มีระดับที่ 1 และมีฐานขอมูลการ
หาอาชีพและการศึกษาตอ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการจัดทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

4.4 ทุนการศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนการให
ทุนการศึกษา 

มีระดับที่ 1 และมีการแสวงหา
แหลงทุนการศึกษาทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการแจงให
นักศึกษารับทราบ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามและประเมินการจัดสรร
ทุนการศึกษา 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

5. การวิจัยงานและ
สรางสรรค 
5.1 นโยบาย แผนงาน 
และทิศทางการวิจัย 

 
 
มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
และทิศทางการวิจัย 

 
 
มีระดับที่ 1 และบุคลากรมีสวน
รวมและรับรูในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และทิศ
ทางการวิจัย 

 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานวิจัย 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการจัดทําแผนงานวิจัย 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

5.2 ระบบบริหารการวิจัย มีการจัดทําระบบการบริหาร
งานวิจัย 

มีระดับที่ 1 และมีการแจงให
บุคลากรทราบ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลระบบการบริหาร
งานวิจัย 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

5.3 ทรัพยากรเพื่อการ
วิจัย 

มีหนวยงานและระบบบริหารที่
มีเครือขายความรวมมือกับ
แหลงทุนภายในและภายนอก 

มีระดับที่ 1 และมีระบบขอมูล
แหลงทุนงานวิจัย 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการขยาย
แหลงทุน และพัฒนาระบบที่
เกี่ยวของ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามและประเมินผลระบบที่
เกี่ยวของกับแหลงทุน 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

5.4 นักวิจัย มีแผนงานในการสนับสนุน
นักวิจัย 

มีระดับที่ 1 และมีการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา
และสงเสริมนักวิจัย 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการกําหนด
ภาระงานวิจัย 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และประเมินผล
การทํางานของนักวิจัย 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
 



 
 
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

5.5 ผลงานวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดพิมพและเสนอ
ผลงานวิจัย 

มีระดับที่ 1 และมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารหรือเปนการ
นําเสนอในที่ประชุมที่เปนที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการแตละ
สาขา 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนหรือ
ถายทอดเทคโนโลยี 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมี
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการจด
สิทธิบัตรผลงานวิจัย 

6. งานบริการวิชาการแก
สังคม 
6.1 นโยบายและแผนงาน 

 
 
มีการกําหนดนโยบายและ
แผนงานการบริการทางวิชาการ
แกสังคมที่สอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
มีระดับที่ 1 และบุคลากรมีสวน
รวมในการกําหนดแผนงาน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการเผยแพร
นโยบายและแผนงานใหบุคลากร
ทราบ 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามและประเมินแผนงาน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการติดตามและประเมินเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา 

6.2 การดําเนินงาน มีการดําเนินงานการบริการ
วิชาการแกสังคม 

มีระดับที่ 1 และมีการดําเนินงาน
การบริการวิชาการที่เปน
ประโยชนตอชุมชนทองถิ่น 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

7. ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
7.1 นโยบายและแผนงาน 

 
 
มีนโยบายและแผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
 
มีระดับที่ 1 และมีนโยบายและ
แผนงานที่สอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการเผยแพร
นโยบายและแผนงานใหบุคลากร
ทราบ 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ติดตามและประเมินแผนงาน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการติดตามและประเมินเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา 

7.2 การดําเนินงาน มีการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

มีระดับที่ 1 และบุคลากรมีสวน
รวมในการดําเนินการใน
โครงการหรือกิจกรรมและ

มีระดับที่ 1, 2 และมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูลในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมการทํานุบํารุง



อนุรักษสิ่งแวดลอม อนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
 
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

8. การเงินและ
งบประมาณ 
8.1 การแสวงหาแหลง
เงินงบประมาณ 

 
 
มีการจัดทําแผนการหาเงินเงิน
งบประมาณ 

 
 
มีระดับที่ 1 และบุคลากรมีสวน
รวมในการจัดทําแผน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการ
ดําเนินงานตามแผน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน 

 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

8.2 การจัดสรร มีการกําหนดนโยบายการ
จัดสรรเงิน 

มีระดับที่ 1 และมีการจัดทํา
แผนการจัดสรรงบประมาณ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการจัดสรร
งบประมาณตามแผนอยาง
โปรงใส 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณ 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

8.3 ระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

มีระบบบัญชีและการตรวจสอบ
การใชงบประมาณ 

มีระดับที่ 1 และมีการวิเคราะห
คาใชจายตามกิจกรรมและพันธ
กิจ 

มีระดับที่ 1, 2 และมีการติดตาม
และรายงานการใชงบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ 

มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประเมินระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ 

มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

9. ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
มีการจัดทําแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
มีระดับที่ 1 และมีกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
มีระดับที่ 1, 2 และมีการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ
ประสานงานและเขารวมกิจกรรม
กับหนวยงานภายนอกในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการ
ประเมินระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 การพัฒนาและ หนวยงานมีการประเมินคุณภาพ มีระดับที่ 1 และหนวยงานมีการ มีระดับที่ 1, 2 และมีกิจกรรมให มีระดับที่ 1, 2, 3 และมีการ มีระดับที่ 1, 2, 3, 4 และมีการ



ปรับปรุงกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

ภายใน นําผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 

ความรูแกบุคลากรในดานการ
ประกันคุณภาพ 

ปรับปรุงและพัฒนาดัชนี และ
เกณฑที่นําไปสูดัชนีคุณภาพ 

ประเมินผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
 
สมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 

10. งานธุรกิจและหา
รายได 
10.1 นโยบาย แผนงาน
และทิศทางของธุรกิจ 

 
 
มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน
และทิศทางของธุรกิจ 

 
 
มีระดับที่ 1 และบุคลากรมีสวน
รวมและรับรูการกําหนดนโยบาย
แผนงาน และทิศทางของธุรกิจ 

 
 
มีระดับที่ 1,2 และมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานธุรกิจ 

 
 
มีระดับที่ 1,2,3 และมีการ
ประเมินผลการจัดทําแผนงาน
ธุรกิจ 

 
 
มีระดับที่ 1,2,3,4 และมีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

10.2 ระบบการ
บริหารงานงานธุรกิจ 

มีการจัดทําระบบการบริหารงาน
ธุรกิจ 

มีระดับที่ 1 และมีการแจงให
บุคลากรทราบ 

มีระดับที่ 1,2 และมีการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 

มีระดับที่ 1,2,3 และมีการ
ประเมินผลระดับการบริหารงาน
ธุรกิจ 

มีระดับที่ 1,2,3,4  และมีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

10.3 ทรัพยากรเพื่อการ
ธุรกิจ 

มีหนวยงานและระบบบริหารที่
มีเครือขายความรวมมือกับ
แหลงทุนภายในและภายนอก 

มีระดับที่ 1 และมีระบบขอมูล
แหลงทุนงานธุรกิจ 

มีระดับที่ 1,2 และมีการขายแหลง
ทุนและพัฒนาระบบที่เกี่ยวของ 

มีระดับที่ 1,2,3 และมีการติดตาม
และประเมินผลระบบที่เกี่ยวของ
กับแหลงทุน 

มีระดับที่ 1,2,3,4 และมีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

10.4 นักวิชาการฝายผลิต มีแผนงานสนับสนุนนักวิชาการ
ฝายผลิต 

มีระดับที่ 1 และมีการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา
และสงเสริมนักวิชาการฝายผลิต 

มีระดับที่ 1,2 และมีการกําหนด
ภาระงานนักวิชาการฝายผลิต 

มีระดับที่ 1,2,3 และมีการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของ
นักวิชาการฝายผลิต 

มีระดับที่ 1,2,3,4 และมีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

 


