
ค ำน ำ 
  

ในปีการศึกษา 2555 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนและให้บริการที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งและเป็นหัวใจหลักในการบริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปี
การศึกษา 2555 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ซึ่งเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดท าข้ึนใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ในประเด็นการ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในส่วนเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการน าเสนอหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้ผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 
 
         ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
           สิงหาคม 2555 
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แนวปฏิบัติท่ีดีด้ำนกำรประกันคุณภำพ ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินงำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

  

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1  มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการพัฒนา
แผน 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง
กับการจัดท าแผน การน าเสนอ
แผน การถ่ายทอดแผน 
- แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ของแผน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
กระบวนการพัฒนาแผน 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการ 
  

  

2. วิเคราะห์มีความสอดคล้องของแผน   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   
4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
  

5. จัดท าความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน   
6. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย/กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ 15 ปี/
แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา 

  

7. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพื่อให้ผู้บริหารอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย เช่น ประชุม/สัมมนา/
การขอความคิดเห็นผ่านวิธีการต่างๆ เป็นต้น  

  

8. น าเสนอผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนกล
ยุทธ์(ฉบับปรับปรุง)ต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 

  

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

1. ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมี
การมอบหมายอย่างเป็นทางการ(ลายลักษณ์
อักษร) 

- บันทึกข้อความการแจ้งเวียนแผน
ให้บุคลากรได้รับทราบ 
- การมอบหมายลงตามข้อตกลง
การปฏิบัติงานรอบการประเมิน 
- แผนการปฏิบัติงานระดับบุคคล 
  

  

2. ตารางสรุปกิจกรรมที่ด าเนินการ โดย ระบุชื่อ
กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่ สถานที่ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน และรูปถ่าย  

  

3. แผนกลยุทธ์ฯ ที่ระบุตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและผู้รับ
มอบหมาย  

  

4. รายงานการประชุม/บันทึกข้อความการมอบหมาย   
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3  มี
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4  มีตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 โดยแปลง
จากแผนกลยุทธ์ ซ่ึงจัดท าแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธกิจ 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- หนังสือการจัดท าตัวบ่งชี้ พร้อม
ทั้งเป้าหมาย  
  
  
  
  
  

  

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงฯ  

  

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
4. แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)   
5. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

และวัฒนธรรม 
6. จัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) 

ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ทั้งน้ี ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 1 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5   มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7   มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6   มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน การติดตามและการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 
พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน ควร
แจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ 

 - ปฏิทินแผนการด าเนินงานการ
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน
กระบวนการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
- สรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  
  
  
  

  

2. จัดท าขั้นตอนหรือกระบวนการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

  

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ 

  

4. รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ของแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 2554 (ตามตัวบ่งชี้เทียบกับ
ค่าเป้าหมาย) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส   

  

5. รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ของ
แผนกลยุทธ์ประจ ำปี 2554 (ตามตัวบ่งชี้เทียบกับ
ค่าเป้าหมาย) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส(อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง) 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 8 มีการ
น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

- เอกสารสรุปผลการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
- รายงานการประชุม  
  
  

  

2. น าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
ที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานและคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

  

3. น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 สภา
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1. เสนอหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง ให้
คณะกรรมการประจ าส านัก พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และด าเนินการประเมินตนเอง 

- รายงาน SAR เขียนส่วนน าของ
การได้มาซ่ึง คณะกรรมการประจ า
คณะ/ส านัก และการด าเนินงาน
ตามหน้าที่ในค าสั่ง อ้างอิงถึง
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 

  

2. รายงานผลการประเมินตนเอง   
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง    
4. การก าหนดภาระงานของคณะกรรมการ

บริหารงานหน่วยงาน 
  



 4 

องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ตลอดจนน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมี
การก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) งานที่ปฏิบัติ 

- แผนกลยุทธ์/การถ่ายทอดตัวชี้วัด
ทุกระดับ/ผู้บริหารใช้สารสนทศใน
การวางแผนการบริหารงาน 
- หลักฐานการแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร  
  
  
  

  

2. รายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ด้านการ
ก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมในกระบวนการท า
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  

3. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเข้าใจ
ร่วมกัน 

  

4. รายงานผลการถ่ายทอดนโยบายและแผนฯ ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการมอบหมายงานการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

  

5. รายงานสรุปข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3  
ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไป
ยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. ผู้บริหารก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่าง
น้อยปีละ 1-2 ครั้ง  

- รายงานการประชุม 
- ก าหนด/ปฏิทินการประชุม 
- หนังสือมอบหมายภาระงาน 
- สรุปผลการประเมินการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน 
  
  
  
  

  

2. รายงานสรุปการจัดประชุมผู้บริหารของส านัก 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /รายงานสรุปการเข้า
ร่วมการประชุมของคณะกรรมการ 

  

3. ผู้บริหารประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  

4. แผนและผลพร้อมสรุปการประเมินผลงานที่ส าคัญ
ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ 1ครั้งเพื่อทบทวน
เป้าหมายหรือปรับแผน 

  

5. ช่องทางในการสื่อสารหรือวิธีในการแจ้งรายงาน
สรุปผลกาประเมินการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายใน เช่นการประชุมชี้แจง 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4  
ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

1. ประกาศ ค าสั่ง บันทึกข้อความ เพื่อมอบอ านาจ
หรือมอบหมายงาน 

 - บันทึก/หนังสือการมอบหมาย
อ านาจ มอบหมายภาระงาน 
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน 

  

2. ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม 
กล่องรับความคิดเห็น 

  

3. การจัดกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5  
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุ

1 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน จัดท า

- หลักฐานการถ่ายทอดความรู้ของ
ผู้บริหาร 
- รายงานสรุปประเด็นความรู้ 
- ช่องทางการถ่ายทอดความรู้ 
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็ม
ตามศักยภาพ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
2 น าหลักการจัดการความรู้มาใช้ของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6  
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. รวบรวมผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และจัดเตรียมไว้ส าหรับการ
ประเมินผลการบริหารงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ข้อ 

  

2. สรุปการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลในแต่ละ
ด้าน 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 7  
คณะกรรมการประจ าส านักฯ
ประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. คณะกรรมการประจ าส านัก ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
- ผลการประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 
- รายงานผลการน าผลประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหารไป
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 

  

3. จัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร   
4. ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 มีการ
ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 ก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- แผนการจัดการความรู้ 
- ประเด็นการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ที่ระบุประเด็นความรู้

และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
  

3. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย 

  

4. น าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหาร  

  

5. รายงานการประชุมเก่ียวกับการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

  

6. สื่อสาร สร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนการ
จัดการความรู้ 

  

7. บันทึกข้อความแจ้งเวียนการด าเนินงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

  

8. สรุปกิจกรรมโครงการในการจัดการความรู้   
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 มีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

1. รายการกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัดการ
ความรู้ 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- รายงานสรุปประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

2. รายการองค์ความรู้ที่สามารถน ามารวบรวมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐาน  

  

3. รายการกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อม
แนบหลักฐาน/เผยแพร่ให้บุคลากรสามารถสืบค้น
ได้สะดวก 
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 มีการ
รวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5 มีการ
น าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแผนที่ก าหนดตามเกณฑ์ข้อ 1-2  โดยค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี 

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สรุปประเด็นการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

2. มีเอกสารแสดงผลการเปรียบเทียบด้วยขบวนการ
จัดการความรู้/บทสรุปผู้บริหาร 

  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 มีแผน
ระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- แผนระบบสารสนเทศ 
- รายงานการประชุมการน าเสนอ
แผนสารสนเทศ 
- แหล่งอ้างอิงแผนสารสนเทศ 

  
2. จัดท าแผนระบบสารสนเทศ   
3. น าเสนอแผนสารสนเทศต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
  

4. รายงานการประชุม   
5. บันทึกแจ้งเวียนผลการด าเนินงาน/เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซด์ 
  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงินและสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบ
บัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหาร
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจใน 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
- รายงานการด าเนินงานตามระบบ
สารสนเทศ 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 

  

2. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

  

3. รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหาร 

  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร    
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
5. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลใน

ส่วนที่เก่ียวข้อง 
  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 มีการ
น าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

1. รายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพ 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
-รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

  

2.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

  

3. รายงานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ    
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   
5. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตามและรายงานผลใน

ส่วนที่เก่ียวข้อง 
  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5 มีการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
ตามที่ก าหนด 

1. รวบรวมการด าเนินงานต่างๆ ที่ต้องส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก และจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง(เทียบกับแผน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) 
- บันทึกข้อความแจ้งเวียน ติดตาม
และรายงานผลในส่วนที่เก่ียวข้อง 

  

2. จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  

3. จัดท ารายงานผลการรายงานข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ต่อ
คณะกรรมการบริหาร 

  

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเส่ียง 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

  

2. ทบทวน/ปรับปรุง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน (มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก) 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดประเด็น 
วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และการจัดล าดับความ
เสี่ยง  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ  
- บันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง เช่น 
การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การ
ติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- ภาพกิจกรรม(ถ้ามี) 
 

  

2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และการจัดล าดับความเสี่ยง  

  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบและด าเนินการตามที่ก าหนดใน
ข้อ 1 

  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

  

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด าเนินการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดล าดับความเสี่ยง 

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ฯ 
และประเมินความเสี่ยง เสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร 

- แผนบริหารความเสี่ยงตามผล
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
- รายงานการประชุมการน าเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยง 
- บันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง เช่น 
การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การ
ติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

  

2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 

  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5 มีการ
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดรูปแบบ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง แจ้งทุกฝ่ายเพื่อ
ด าเนินการ 

- รูปแบบวิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง 
- รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ  
- บันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง เช่น 
การแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การ
ติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

  

2. ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลความเสี่ยงรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6 มีการ
น าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ส านักไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาใช้ใน
การปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
การศึกษาถัดไป 

- รายงานการน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน/
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 

  

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 มี
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เพื่อก าหนดรูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผน 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ า
คณะ/ส านัก :เป็นแผนระยะยาว (4 
ปี) 
มีรายละเอียดประกอบด้วย 
1) ที่มาของเงิน 
2) แนวทางการจัดหารายได้หรือ
การได้มาของเงิน 
3) เกณฑ์การจัดสรร 
4) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต้องมี
ระยะเวลาครอบคลุมเหมือนแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่พิจารณาให้ความ

  

2. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  

  

3. น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อที่ประชุม   
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ/ส านัก 

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 มี
แนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ก าหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจ า
คณะ/ส านัก 

- แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กรณี คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ/ส านัก 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 มี
งบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

1. วิเคราะห์การใช้ไปของเงินงบประมาณในด้านต่างๆ - รายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของงบประมาณ
ประจ าปี กับแผนปฏิบัติงานในแต่
ละพันธกิจ และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร ระดับ
คณะ/ส านัก 
- รายงานโครงการจากระบบฯ 3 
มิติ 
- รายงานโครงการจากระบบ 
UBUFMIS 

  
2. รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

งบประมาณประจ าปี กับแผนปฏิบัติงานในแต่ละ
พันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 มีการ
จัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อ
กรรมการประจ าส านักอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

1. จัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไป
ด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ 
ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของ
เงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของ
หน่วยงานในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการ
เงินเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการประจ าคณะ/ส านัก 

- รายงานทางการเงินน าเสนอที่
ประชุมกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 
อย่างน้อย จ านวน 2 ครั้ง 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5 มีการ
น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

- รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคง โดย
รายงานเป็นรายไตรมาส หรือแยก
เป็นรายเดือน 

  

2. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง โดย
รายงานเป็นรายไตรมาส 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6 มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นทางการ 

- รายงานผลการตรวจสอบ(ใช้ผล
การตรวจปีล่าสุดที่ได้รับการตรวจ) 
- แผน/ปฏิทินการตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ภาพการรับตรวจ(ถ้ามี) 

  

2. รายงานผลการตรวจสอบ (ใช้ผลการตรวจปีล่าสุด
ที่ได้รับการตรวจ และแผน/ปฏิทินการตรวจสอบ
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
ของหน่วยตรวจสอบภายใน)  

3. แผนการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี  

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 7 
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

1. ผู้บริหารใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
การตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดท า
รายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้อง
ทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของหน่วยงาน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก 
พิจารณารายงานข้อมูลทางการเงิน
ต่างๆ  
 

  

2. จัดท ารูปแบบตารางการรายงานข้อมูล/ฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 

  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานข้อมูลทาง
การเงินต่างๆ  

  

องค์ประกอบท่ี 9 กำรประกันคุณภำพ    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1   มี
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1. แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ โดยระบุ
บทบาทหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพภายใน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานด้านประกันคุณภาพ 
- แผนพัฒนา/แผนด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง
ด้านการประกันคุณภาพ 
- คู่มือการประกันคุณภาพ 
- ตารางแสดงความเชื่อมระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
ระหว่าง ม.ลงสู่คณะ/ส านัก 

  

2. จัดท าแผนการด าเนินงานที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ  

  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ   
5. คู่มือการประกันคุณภาพ   
6. การก าหนดค่าเป้าหมาย   
7. การก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้สะท้อน

ภารกิจของหน่วยงาน 
  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 2 มีการ
ก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

1. การก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ - ประกาศนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพ 

 
- เอกสารแสดงถึงการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 
- รายงานการประชุมที่เ ก่ียวข้อง
ด้านกาประกันคุณภาพ 
 

  
2. ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพ   
3. การให้ความส าคัญด้านการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ เช่น ให้มีการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ก าหนดระบบติดตามการด าเนินงาน 
การสร้างแรงจูงใจ (ให้รางวัล)ฯ หรือ การน าเสนอ
เข้าที่ประชุมและคณะกรรมการประจ าส านักฯทุก
ครั้ง 

  

4. ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  
รวมทั้งคณะกรรมการประจ าส านักพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน/คณะ/
หน่วยงาน 

1. พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงาน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบต่อไป 

- คู่มือการประกันคุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 
- รายงานการประชุมแสดงถึงการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 

  

2. รายงานการประชุม/เอกสารแสดงถึงการก าหนด   
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 มีการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน   

1. ระบบการควบคุม ติดตามและประเมินคุณภาพ  - รายงานการประเมินตนเอง SAR 
(ปีการศึกษา) 
- รายงานประจ าปี(ปีงบประมาณ) 
- ตารางแสดงการน าผลประเมินไป
ปรับปรุงโดยเลือกเฉพาะ
ข้อเสนอแนะที่เข้ากับบริบทของ
คณะ/ส านัก 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 

  
2. การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
  

3. การน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านัก เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 

  

4. รายงานการประเมินตนเอง SAR    
5. ตารางแสดงการน าผลประเมินไปปรับปรุงโดย

เลือกเฉพาะข้อเสนอแนะที่เข้ากับบริบทของส านัก 
  

6. น าเสนอเรื่องประกันคุณภาพทุกครั้งในการประชุม
กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการประจ าส านัก
ฯ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 5 มีการ
น าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของตัว
บ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1. น าผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 
2552 มาทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และการ
ท างาน พร้อมจัดเก็บข้อมูล และเอกสารหลักฐาน
การด าเนินงาน  

- ตารางการเชื่อมโยงผลการ
ปรับปรุงการด าเนินงานกับผลการ
พัฒนาตามตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์ 
- ตารางแสดงการน าผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ/
ส านัก และมีการรายงานผลการ
ปรับปรุง 
 

  

2. จัดท าตารางการเชื่อมโยงผลการปรับปรุงการ
ด าเนินงานกับผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ 

  

3. จัดท าตารางแสดงการน าผลประเมินไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ของคณะ/ส านัก และมีการรายงานผล
การปรับปรุง 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 6 มีระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

1. จัดท า/ใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 9 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
1. ฐานข้อมูล REG(2.5) 
2. ฐานข้อมูล 3 มิติ(1,8) 
3. IUBU (7) 
4. ระบบการรายงานผลการด าเนินงานโดย
วิเคราะห์ตามมิติของประกันคุณภาพ(9) 

- ระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานโดยวิเคราะห์ตามมิติ
ของประกันคุณภาพ ทั้ง 9 
- แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  

2. การใช้งานระบบ CHE-QA   
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 7 มีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

1. จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

- สรุปรายงานผลการจัดประชุม 
หรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพคณะ/ส านัก 
- ภาพกิจกรรม(ถ้ามี) 
 

  

2. จัดประชุม หรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
คณะ/ส านัก 

  

3. รายงานการจัดกิจกรรม/การสรุปผลการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ 

  

เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 8 มี
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมี

1. สร้าง/มีระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
ด้านประกันคุณภาพ 
- MOU ด้านการประกันคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี/เกณฑ์ กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลักฐำน มี ไม่ม ี
กิจกรรมร่วมกัน 
เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 9 มีแนว
ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. พัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้คณะ/ส านักได้พัฒนาการด าเนินงาน
และมีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพ  

- รูปแบบ แนวปฏิบัติ รายงานวิจัย
สถาบันในด้านที่เก่ียวข้อง 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพ 
- กิจกรรม/โครงการเก่ียวข้องกับ
การก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 
- ภาพกิจกรรม(ถ้ามี) 

  

 


