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 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ใช้ในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ระดับส านัก
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม
ภารกิจของส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า อย่างน้อย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 

การจัดท าคู่มือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการนี้จึงใคร่
ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุก
ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 
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1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัย 
ดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะ ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (Participation) 
มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็น
กลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 

บทท่ี 1 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
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และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่ วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยระบบ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตาม
จุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ ได้ข้ อมูลที่ สะท้อนจุดแข็ ง จุ ดที่ ควรปรับปรุ ง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 
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6 มาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่
ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อ
ว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด า เนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการ
พัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท 
ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ผลิตพัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพเพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด 
ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะ
ให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
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จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

โดยให ้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิต
ก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน สามารถ
ท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็น
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ที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของ
ชาต ิ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท า 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น 
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังได้จัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้
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มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง 
ได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ. 2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 
 
 



 

คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 
ปีการศกึษา 2557 

7 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 
ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน 
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเ พ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการ
วางแผนการด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินภารกิจของ
สถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณ ภ าพแ ละตั ว บ่ ง ชี้ ก า รป ร ะกั น คุณ ภ าพก า ร ศึ กษ า ภ า ย ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามีดังต่อไปนี ้
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1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน า เข้าและกระบวนการ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ  
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. เพ่ือไม่ให้
เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับ
จ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 
คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้  คณะหรือ
สถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผล
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การด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนนระหว่าง 

1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา
และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหาร
จัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ หรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด และ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศที่เป็นจริง 
ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
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ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งผลต่อคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบ
ในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
และเป็นมาตรฐานที่ ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบัน
สามารถน าไปใช้ก าหนด พันธกิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน การศึกษา
ระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด า เนินการ 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้อง
ดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ าเป็นต้อง

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ า เป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
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1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และ 
ทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่
รอบท่ีสี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานใน
ทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
ในรอบแรกนี้ ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการ
ส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้
ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้งยังมี
ความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมินมีทั้งเกณฑ์ทั่วไป 
ที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มี
กระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 
2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ม า ต ร ฐ า น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

บทท่ี 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ 
มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561) 
 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติม ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของถาบันอุดมศึกษา
และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการ
ประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process Performance) ซ่ึงได้
ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และองค์ประกอบที่  6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพ
บัณฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะ
ดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน 
ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการ
ด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและ
ภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของ
สถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้ง
การสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึน
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแตก่ารวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา  
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์
ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพ ได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เช่น ระบบ AUN - 
QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาจากสภา
สถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า นี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม 
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็
ได้  

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้  
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ ให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปี
การศึกษา  
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สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้
ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่าง
น้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา  

เป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบันก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจาก

ภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 
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ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรม
ให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้  
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์ 
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 

2 ปี  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พัฒนำกระบวนกำรประกันคุณภำพให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำนศึกษำ พ.ศ. 2553 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยจัดท ำเป็นคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎำคม 2553) 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย และคณะท ำงำน
ประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้พัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 เพ่ือให้สอดคล้องตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558
วันที่ 14 มกรำคม 2558 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
มุ่งพัฒนำคุณภำพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหำวิทยำลัย และมุ่งพัฒนำคุณภำพเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นสถำบันที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภำคและนำนำชำติ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ได้พัฒนำคุณภำพตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้น เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ก ำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎำคม 2553) 
ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดังกล่ำว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และควำม
เคลื่อนไหวด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำต่ำงๆ อำทิกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
พ.ศ. 2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมที่จะเริ่มต้นใน
ปีงบประมำณ 2554 จนถึงปีงบประมำณ 2558 

บทท่ี 3 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กำรจัดกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จุดมุ่งหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนัก
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ 
ในระดับส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ตำมระบบและกลไกที่ได้ก ำหนดขึ้น เพ่ือให้สถำบันได้ทรำบสถำนภำพ 
ที่แท้จริง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง 
แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน ตำมระบบวงจรกำรพัฒนำคุณภำพ 
PDCA / PDSA คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล (Do) กำรประเมินคุณภำพ (Check / Study) และ
กำรเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง (Act) 

 

3. วงรอบการประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2557 ( 1 สิงหำคม 2557 ถึง 31 กรกฎำคม 2558) 
 

4. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ พัฒนำตัวบ่งชี้เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน ปกำรศึกษำ 2557 ภำยใต้

องค์ประกอบ 5 ด้ำน ที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีควำมสอดคลองกับหลักเกณฑ์
แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 รวมทั้งแนวทำง
กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไวในคูมือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยในระดับส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 5 
องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนก ำหนดเพ่ิมตำมพันธกิจและ
สะท้อนอัตลักษณ ์อย่ำงน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 
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5. แผนการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                                     

1 ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ก ำหนดตัวบ่งช้ี
กำรประกันคณุภำพภำยใน และก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำย 

          ▐ ▐                       

2 จัดท ำคู่มือกำรประกันคณุภำพภำยใน 
ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

          ▐ ▐ ▐                     

3 เผยแพรคู่่มือกำรประกันคณุภำพภำยใน 
ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

              ▐                     

การสร้างความเข้าใจ                                     

4 จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรประกนัคุณภำพ
ภำยใน ส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

                ▐                   
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ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5 ส่งเสริมและเผยแพรส่ร้ำงควำมเขำ้ใจ เช่น 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ ประชุมสร้ำง
ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำน 

    ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐     

การติดตามผลการด าเนินงาน                                     

6 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบง่ช้ี ส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ รอบ 3 / 6 / 9 /12 
เดือน พร้อมส่งเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ 
E-document 
 

    ▐     ▐     ▐     ▐           (หมำยเหตุ - ปี
กำรศึกษำ 2557 สกอ.
ประกำศเกณฑ์ประกันฯ 
ใหม ่ดังนั้น จึงขอ
รำยงำนผลในช่วง 9 
และ 12 เดือน) 
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ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี ส ำนัก/

หน่วยงำนเทียบเท่ำ รอบ 3 / 6 / 9 /12 
เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก 

  ▐     ▐     ▐     ▐       

8 ประชุม ค.กก. QA ระดับมหำวิทยำลัย ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐            - เพื่อร่วมพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 

9 จัดท ำรำยงำน SAR                            ▐ ▐       

10 เสนอรำยงำน SAR ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก 

             ▐ ▐    

11 ติดตำมจัดเตรยีมเอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรตรวจประเมิน 
 
 

                            ▐       
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ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การตรวจสอบ/ประเมิน และรายงานผล                                     

12 คณะส่งเลม่รำยงำน SAR ส ำนัก/หน่วยงำน
เทียบเท่ำ และรำยงำนในระบบ E-
document ก่อนกำรประเมินอย่ำงน้อย 7 
วัน)  

                          ▐ ▐       

13 ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ และรำยงำนผลประเมิน
ในระบบ 

                          ▐ ▐       

การน าผลการประเมินไปปรับปรุง                                     

14 ระดับคณะ/ส ำนัก น ำผลประเมินฯ ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) 

                            ▐ ▐     
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศ 
ตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคม
ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ 
ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน 
ผู้เสียภาษ ีผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบัน
น าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบ
ของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

บทท่ี 4 

นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี 
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองค์การหน่วยงาน
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานการบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างาน 
ที่แตกต่างกันออกไป 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
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สาธารณะรวมทัง้การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

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

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ
ภายในองค์กร วางแผนการตรวจสอบ และจัดให้มีการปฏิบัติตามแผน สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการ
บัญชี และการเงินควบคุมดูแลการเก็บรักษา และการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอ และความประสิทธิภาพในการ
ควบคุมภายในของระบบต่างๆ รายงานผลการตรวจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

หน่วยตรวจสอบภายนอก หมายถึง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับการ

ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ก. ด้านธรรมาภิบาล และ ข. ด้านพันธกิจของการบริหาร 

การอุดมศึกษา) 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีค่า
คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ถือว่าได้ 0 คะแนน 

1.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 
1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน
5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ 1 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ก าหนดค่าร้อยละ 
100 เป็นคะแนน 5 ได้ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 89.80 

 คะแนนที่ได้ = 

  =   4.48 
ตัวอย่างท่ี 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าร้อยละ 20 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 21.99 
 คะแนนที่ได้ = 
                                                                             
   
     = 5.00 

89.50 
100 

X 5 

21.99 
20 

 

X 5 
 

= 5.50 
 

บทท่ี 5 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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ตัวอย่างที่ 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า มีค่าเฉลี่ย
จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ 70,000 บาทต่อคน เป็นค่าคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 65,000 บาทต่อคน 

 คะแนนที่ได้ = 

   = 4.64 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้

คะแนน 5 (ตามตัวอย่างที่ 2) 
2. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ 

ดังนี้ 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
 5.4975 เป็น 5.50 
 4.6428 เป็น 4.64 
 89.5892 เป็น 89.59 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการ

ไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหไ้ด 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 

65,000 
70,000 

X 5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

X 5 
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การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 การประเมินเป้าหมายไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่า
เป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 
2. องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่สถาบันจะ
ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย
และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา  
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มใน
สถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 

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

การศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา     
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ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันเพ่ือให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจ าส านักโดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในส านักและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและข้อบังคับของส านัก (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555-2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจของส านัก 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา 
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา* 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 

หมายเหตุ : 
* การประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ใน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ต้องส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
จึงจะได้คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษา จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผล ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและ

แนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2551 
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5. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งช้ีจ านวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 

2.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 
2.2 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  : ระบบพัฒนาบุคลากร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม 

ทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียน
การสอน โดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมายเหตุ : 

 หลักฐานในการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

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 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. คณะกรรมการประจ าส านักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
2. คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาส านัก 

3. คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ตามท่ีมอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของส านักไปยังบุคลากรในส านัก 

4. คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในส านักส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
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5. คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมการประจ าส านักน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

หมายเหตุ :  

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ สมศ. 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 



 
 

คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 
ปีการศกึษา 2557 

37 

2. ก าหนดบุคลากกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ กับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตาม

พันธกิจของส านัก 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
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4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย (E-document) 

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 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการ
เรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรว่มเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์  

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

หมายเหตุ  : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ (0) หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ภายในสถาบัน ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผล

กระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง 
หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online 
เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้าน
การเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น

ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน 
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับ
การผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถาบันที่เน้นถึง ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้

ตัวบ่งชี้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้
สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ 
มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุก
พันธกิจ โครงการกิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได ้

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านักและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของส านักอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่

ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันก าหนด 
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7. คณะกรรมการประจ าส านักหรือผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ  : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดิน เรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
วัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของส านักและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 4 องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส านัก 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ เผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1  :  การบรรลุเป้าหมายตามที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตาม และประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.2  :  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการก าหนดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามที่ก าหนด 
3. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
4. มีการประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1.3  :  ส านักงานอธิการบดีมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานหรือ
หน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. มีการเผยแพร่และจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
3. มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.4  :  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และมี
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 85 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ไม่ต่ ากว่า 3.51  
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5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.5  :  การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการทบทวน ปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามภารกิจมหาวิทยาลัย 
2. มีแผนพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม

ภารกิจมหาวิทยาลัย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
4. มีการติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.6  :  การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการประเมินผู้บริหาร 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. ค่าเฉลี่ยรวมของผลการประเมินผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4.25 
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4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.7  :  ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมมาภิบาล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล (มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ระดับ 3.51) 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.8  :  การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. แผนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมใน

ส านักงานอธิการบดี 
2. มีการเผยแพร่และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
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3. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในส านักงานอธิการบดี
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงใจของบุคลากรไม่ต่ ากว่า 3.51 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.9  :  ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามและประเมินผลการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.10  :  บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินงานในการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
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2. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 
3. มีการติดตามและประเมินผลสมรรถนะบุคลากร และมีร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 
4. มีการรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรต่อคณะกรรมการประจ าส านัก 
5. มีการน าผลประเมินสมรรถนะบุคลากร และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก มาปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.11  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 4.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1  : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจัดท าเนื้อหาขา่วสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรม 
2. มีการจัดท าสื่อต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เทียบกับแผนงานตามข้อ 1 อย่างน้อย

ร้อยละ 80 
3. มีการประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน หรือส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย 
5. การรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และมีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3  : ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกไตรมาส 
3. มีการน าข้อมูลรายงานทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
4. มีหน่วยงานภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

หน่วยงานก าหนด 
5. มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.4  : การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการตัดสินใจต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผน/ปฏิทินและผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3. มีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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4. มีการรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5  : ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 
3. มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4. มีการประเมินระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
5. มีน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6  : ระบบและกลไกการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนผังกระบวนงาน (work flow) 

และโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 

2. มีการด าเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3. มีการตรวจสอบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
4. มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในปีถัดไป 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7  : ระบบการรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
2. มีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการรับสมัครนักศึกษา 
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาให้กับบุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
4. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย 
5. มีการรายงานตามข้อ 4 ต่อที่ประชุมส านักงานอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.8  : ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนด/ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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3. มีการด าเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ 
4. มีระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า

และมหาวิทยาลัย 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มาจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุงการท างานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามและรายงานผล 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.9  : ระบบการบริหารจัดการส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการบริหารส านักงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีระบบการบริหารงานเอกสาร และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 
4. มีการน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
5. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการของหน่วยงานต่อสาธารณชน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10  : การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมภายในสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีบันทึกความร่วมมือในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรม 
2. มีการให้ความรู้การประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม 
3. มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
4. มีรายงานหรือประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการในข้อ 3 ทุกกิจกรรม 
5. มีการน าข้อเสนอแนะหรือผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.11  : มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคาร 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.12  : สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างน้อย 2 แห่ง 
2. มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 2 แห่ง 
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใต้การลงนามบันทึกช่วยจ าความความร่วมมือทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้ง  
4. มีการจัดท าสรุปผลการการด าเนินงานด้านความร่วมมือต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาปีละ 1 ครั้ง 
5. มีฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.13  : สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดแผนและปฏิทินการด าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้คณะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
2. มีการด าเนินการตามแผนและสามารถเบิกจ่ายไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 90 ของแผนการด าเนินงาน 
3. มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาอ่ืนๆที่ใช้ในอาเซียนให้กับนักศึกษาและบุคลากร ไม่น้อยกว่า 
3,000 คน 
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4. มีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู้
ประชาคมอาเซียน โดยนักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ,มีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.14  : มีระบบการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามแผนการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.15  : มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 
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2. มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและเสนออธิการบดีอนุมัติ 
3. มีการเข้าตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
4. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าป ี
5. ด าเนินการครบถ้วนตามข้อ 1-4 และ 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีภายใน ระยะเวลา 2 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของการ

ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วยงาน) 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน เป็นต้น 
- มีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับ

การตรวจสอบภายใน 

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 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.16  : ระดับความส าเร็จในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. การจัดประชุมระดมสมองระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและมีการบันทึกมติสภามหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
3. มีการแจ้งให้คณะ/ส านักและหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานรับผิดชอบตามปีงบประมาณ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ/ส านักและหน่วยงานเพ่ือให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5. มีการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใน
รอบปีงบประมาณ 

 



 
 

คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 

ปีการศกึษา 2557 

60 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.17  : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนด 
3. มีการประเมินผลและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน 2 ครั้ง/ปี 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแก้ไข 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักวิทยบริการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1  : ร้อยละความสอดคล้องของทรัพยากรในส านักวิทยบริการกับ มคอ. 3 ของรายวิชา

เฉพาะที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละวิชาเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์
ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงทรัพยากร หมายถึง ต าราหลักเล่มแรกที่ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนตามปีการศึกษาท่ีมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีไม่ระบุต าราหลักใน มคอ.3 
จะใช้หนังสือ อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง 

ข้อมูลอ้างอิง  :  

1. มอค. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น  
2. จ านวนทรัพยากรที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 >ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.2  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
ระดับความพึงพอใจของใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของใช้บริการต่อการ

ให้บริการของห้องสมุด เนื่องจากการให้บริการของสมุดจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยจะพิจารณา 5 ประเด็นหลัก คือ  

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด  
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวก  
5. ความพึงพอใจตอ่การประชาสัมพันธ์ กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง 

สูตรในการค านวณ : 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน
 

 

ข้อมูลอ้างอิง  :  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด 

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

1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.3  : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เขา้รวมกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  

กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หมายถึง กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่
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ผู้ใช้บริการ เช่น การแนะน าการใช้ห้องสมุด การน าชมห้องสมุด การสาธิตการอบรม และการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้น
สารสนเทศ การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ เรียนตลอดชีวิต เป็นต้น 

เป้าหมาย หมายถึง นักศึกษาทุกคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 25 ของนักศึกษาทุกชั้นปี  

สูตรในการค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด          

จ านวนนักศึกษาตามที่ก าหนดในเป้าหมาย
 

ข้อมูลอ้างอิง  :  
1. กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่ส านักวิทยบริการได้จัดขึ้นเพ่ือ เพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่

นักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการแยกตามคณะ  

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

ร้อยละ 5-9 ร้อยละ 10-14 ร้อยละ 15-19 ร้อยละ 20-24 >ร้อยละ 25 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.4  : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิคส์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

ปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น หมายถึง จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลของปีปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลของปีที่ผ่านมา มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อคน  

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดทั้งหมด เช่น ฐานข้อมูล E-book ฐานข้อมูล  
E-journal ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลท้องถิ่น ฯลฯ 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  

สูตรในการค านวณ : 

ผลต่างของจ านวนผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส์ในปีปัจจบุันกับปทีี่ผ่านมา       

จ านวนผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในปีที่ผ่านมา
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ข้อมูลอ้างอิง  :  

1. จ านวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิคส์ที่ให้บริการในห้องสมุดในปีที่ประเมิน  
2. จ านวนผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  

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

≤ร้อยละ 1.00 ร้อยละ1.00-2.99 ร้อยละ 3.00-4.99 ร้อยละ5.00-6.99 ≥ร้อยละ 7 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.5  : จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและ

แผนการสอน (มคอ.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  

สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนา หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทุกประเภทของฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่บุคลากรพัฒนาด้วยตนเองและ ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและแผนการ สอน (มคอ.3)  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละวิชาเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์
ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

ข้อมูลอ้างอิง  :  
1. มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอน  
2. รายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน (มคอ.3) 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

6-11 เรื่อง 12-17 เรื่อง 18-23 เรื่อง 24-29 เรื่อง มากกว่า 30 เรื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจากการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีคุณภาพ 
มากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ โดยจะพิจารณา 5 
ประเด็นหลัก คือ  

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  
5. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์  

 
ข้อมูลอ้างอิง  :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา ปีการศึกษา 2557  
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1  : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของระบบและจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจตามแผนที่ก าหนด 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
4. สรุปผลและรายงานน าเสนอผู้บริหาร 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.2  : ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานบริการวิชาการ 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 

 

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.3  : ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
2. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมาปรับปรุง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.4  : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรโครงการฝึ กอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

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

0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.5  : ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.6  : ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบาย : ร้อยละของความสุขของบุคลากรในภาพรวม 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 75 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.7  : ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานพัสดุ 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้

ข้อเสนอแนะ 
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5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.8  : มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.1  : ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

(Security) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 
2. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ

เครือข่าย 
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3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
5. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  : มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย อย่างน้อยปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.3  : มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
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3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.4  : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application 

(ตอบแผนกลยุทธ์ส านัก) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรผ่าน Mobile Application 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการทดสอบการใช้งานของระบบ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าผลจากการทดสอบระบบมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5  : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย (ตอบแผนกลยุทธ์ส านัก) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
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3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
4. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1  : มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 

และมีการประเมินอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1  : มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรง

อาหารกลาง 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 
และมีการประเมินอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  : มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพัก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอพัก 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 

และมีการประเมนิอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้ว
ต้ังแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบัน
หรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็นการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้ ้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนกว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์์สอด
คล้องกันในประเด็นใดอย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู ่ความสําเร็จที่พึง
ประสงค์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์์ (Objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะห์์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่เจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบัน
กําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน 
2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงาน 

ย่อยภายใน ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการ

บทที่ 6 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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กําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ

มอบหมายอย่างเป็นทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติการ

ตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ

ประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีทั้งนี้ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู ้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม 
ตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู ่ 
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการ

รายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หาก
ไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเป้าหมายและนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
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พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจําปี 
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบพัฒนาบคุลากร 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการ ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (Training needs) ของบุคลากร เพื่อให้ได้รับ
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ ที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนําความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(Mompetencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดีเพื่อเพิ่ม
ผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่นๆ 
การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางานและใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย 
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้
ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้าง ที่ควรมีการวางแผน 
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้อง
การและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 
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2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว้ 
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน  (Job- description) 

การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job specification) รวมท้ังความสามารถ(Competencies) ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมมีวิธีการทํางานและทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน
งาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณ การเข้า–ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่กําหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู ่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขใน
การทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตาม 
ข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้
ที่มีศักยภาพ เพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการ
ขอรับรางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน   รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และพัฒนางานร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร  ทั้ ง ใน 
เชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการ
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ออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําด้าน
การดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานควรกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรมหรือการพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง 
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคมุใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุ
ถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณ 
แก่บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้ง

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้น ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่
กําหนด 

7.3 มีการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 
1. ค.กก.ประจําสํานักฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
1.1 ค.กก.ประจําสํานักฯทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ข้อบังคับต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้
บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการประจําสํานักฯ กํากับดูแลสํานักไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารสํานัก 
และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการประจําสํานักฯ รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน 
ต่อสาธารณชน 

2. คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก 

2.1 คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหาร มี่ส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัย
ทัศน์พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู ้ของนักศึกษาทิศทาง 
การส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหาร มีการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยัง
บุคลากรในสํานัก 
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3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม 
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป 
พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

4. คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

4.3 ผู ้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากร 
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น 

5. คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู ้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชน 
นักปฎิบัติ (Community of practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให้ไปสู่

ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
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6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงาน สรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 

7. คณะกรรมการประจําสํานักนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
7.1 คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประจําสํานัก 
และผู้บริหารสํานัก 

7.2 คณะกรรมการประจําสํานัก ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กล่าวคือ ใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สํานัก 
1.1 สํานักควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนด แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ 
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการ หัวหน้างานที่กํากับ
ดูแล ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 สํานักควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็น
บุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 
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คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 
2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ

นักศึกษาในแต่่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู ้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน 
ทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอ 
ผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  เช่น การส่งเสริมให้
มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งด้าน 
งบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง 
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็น หมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้
เป็นเจ้าของความร้ ูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการนําความรู ้ที่ ได้จากการจัดการความรู ้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่
ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้
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เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู ้มา

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือ

กลยุทธ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่นํามาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย 

• วัตถุประสงค์ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ 

• ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

• ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

• ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง Hardware Software (System software 
และ Application software) Database  Peopleware และ Facilities อ่ืนๆ 

• งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

• การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

• การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานัก 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษาระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น 
มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู ้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสํานักได้อย่าง 
ครบถ้วนตามพันธกิจ รวมท้ังเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
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3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้
ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสํานัก ควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. มีการส่งข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย (E-document) 
 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย (E-document) ทันตาม
ห่วงเวลาที่กําหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง

ในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 
อย่างสมํ่าเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 

• ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

• ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

• ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสีย่งของ
กระบวนการบรหิารหลักสูตรการบริหารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนั
คุณภาพ 
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• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

• ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง 

ความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล 

กระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สิน 
ของสถาบันเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก การวิเคราะห์
ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง 
กลาง ต่ํา ได้ 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต 

หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน 
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 
4T คือ (Take) การยอมรับความเสี่ยง (Treat) การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง (Transfer) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
(Terminate) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
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และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความค้ ุมค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภาสถาบัน 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู ่หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 สํานักควรต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํา
งบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่
างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่าย หรือเงินทุนและเพียงพอ 
สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสม

ของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียง

พอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้รายได้
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักและ
บุคลากร 

สํานักอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้ว ก่อนที่ที่จะนํางบประมาณประจําปีเสนอสภาสถาบันควรได้มี
การวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้ 

• งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 

• เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสํานักแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

• เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสํานักแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนาบุคลากร
มีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานัก 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อย ประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ ่ายและงบดุล 
อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว หน่วยงาน
มีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอ 
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําสํานัก 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้ง 
ให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว ควรจัดให้
มีผู ้ตรวจสอบภายนอกเข ้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปีสําหรับ
สถาบันการศึกษา ของรัฐที่มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้
ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดินไม่ได้
เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 



 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ปีการศึกษา 2557 

89 

6.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นทางการ 

7. คณะกรรมการประจําสํานักหรือผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู ้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม 
การใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสํานักและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 สํานักควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจ 

เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต ้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก ต้องให้ความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกําหนด
มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน จนถึงระดับสํานัก เพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.4 มีคู ่มือคุณภาพในแต ่ละระดับเพื่อกํา กับการ
ดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและ 
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเตมิตามอัตลักษณ์ของสาํนัก 
3.1 สํานักอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของสํานักเพิ่มเติม

ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสํานักควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน 

ทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย

ของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาโดยเป็นรายงานทีมี่
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA  Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมีการ
กําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและ
แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปีโดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สํานักควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ 
และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทั้ง 4 
องค์ประกอบคุณภาพ 

สํ านักควรจัด ให ้มี ระบบสารสนเทศที่ สามารถ
นําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 4 องค์ประกอบคุณภาพ 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ 
ตามพันธกิจของสํานัก 

สํานักควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล 
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมกิีจกรรม
ร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสํานัก ทั้งในและนอกสถาบัน ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ 

8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่
อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผย
แพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน 
และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางาน ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ         
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 3.00 8 5.00 7 4.00 5 3.00 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ         
2.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 5 4.00 7 5.00 6 4.00 7 5.00 
2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 7 5.00 7 5.00 7 5.00 4 3.00 
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 
2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   5 5.00 5 5.00 5 5.00 

2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 6 5.00 6 5.00 5 4.00 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ         
3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 4.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา         
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 9 5.00 9 5.00 9 5.00 7 4.00 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน         
5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านัก - 4.55 - 4.40 - 4.72 - 4.00 

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2557 ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย - 5.00 - 4.00 - 5.00 - 4.00 

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัวบ่งชี้) - 4.50 - 5.00 - 4.75 - 4.25 
รวมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน - 4.82 - 4.33 - 4.83 - 4.00 

รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด - 4.75 - 4.71 - 4.80 - 4.18 
 

ส านักงานอธิการบดี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี  4.55 
5.1.1 การบรรลุเป้าหมายตามที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด 5 5.00 
5.1.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 5 5.00 
5.1.3 ส านักงานอธิการบดีมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก 5 5.00 

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2557 ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน คะแนน 
มหาวิทยาลัย 

5.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี 4 4.00 
5.1.5 การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย 4 4.00 
5.1.6 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในส านักงานอธิการบดี 5 5.00 
5.1.7 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมมาภิบาล 5 5.00 
5.1.8 การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในส านักงานอธิการบดี 4 4.00 
5.1.9 ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 4 4.00 
5.1.10 บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4 4.00 
5.1.11 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 5 5.00 

5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  5.00 
5.2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 5 5.00 
5.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 5.00 
5.2.3 ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน 5 5.00 
5.2.4 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการตัดสินใจต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5 5.00 

5.2.5 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล 5 5.00 
5.2.6 ระบบและกลไกการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 5 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน คะแนน 
5.2.7 ระบบการรับนักศึกษา 6 5.00 
5.2.8 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5.00 
5.2.9 ระบบการบริหารจัดการส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 5.00 
5.2.10 การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมภายในสถาบัน 5 5.00 
5.2.11 มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน

บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5 5.00 

5.2.12 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 5 5.00 
5.2.13 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 5.00 
5.2.14 มีระบบการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย 5 5.00 
5.2.15 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 5.00 
5.2.16 ระดับความส าเร็จในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 5.00 
5.2.17 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % 5 5.00 

รวมตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจ (28 ตัวบ่งชี้)  4.82 
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ส านักวิทยบริการ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักวิทยบริการ  4.40 

5.1.1 ร้อยละความสอดคล้องของทรัพยากรในส านักวิทยบริการกับ มคอ. 3 ของรายวิชาเฉพาะที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 80 5.00 

5.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทาง 4.50 4.00 

5.1.3 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้ารวมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 25 4.00 

5.1.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิคส์ 7.00 5.00 

5.1.5 จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาและแผนการสอน (มคอ.3) 24 4.00 

5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  4.00 

5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ 4.50 4.00 

รวมตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจ (6 ตัวบ่งช้ี)  4.33 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผลงาน คะแนน 

5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  4.72 

5.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 5 5.00 

5.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 5 5.00 

5.1.3 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 5 5.00 

5.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.51-4.50 4.00 

5.1.5 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 5.00 

5.1.6 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 3.75 3.75 

5.1.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ 5 5.00 

5.1.8 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  5 5.00 

5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  5.00 

5.2.1 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 5 5.00 

5.2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 5 5.00 

5.2.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 5 5.00 

5.2.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application (ตอบแผนกลยุทธ์ส านัก) 5 5.00 

5.2.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย (ตอบแผนกลยุทธ์ส านัก) 5 5.00 

รวมตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจ (13 ตัวบ่งชี้)  4.83 
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ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

5.1 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  4.00 

5.1 มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 4 4.00 

5.2 ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  4.00 

5.2.1 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง 4 4.00 

5.2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพัก 4 4.00 

รวมตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจ (3 ตัวบ่งช้ี)  4.00 

 



 
 

คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 
ปีการศกึษา 2557 
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ที่ปรึกษา 
 รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
 
พิสูจน์อักษร และจัดรูปเล่ม 
 น.ส.สายใจ จันเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
ออกแบบปก 
 น.ส.วาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ภาพประกอบ 
 ดร.ต๊ิก แสนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

คณะผู้จัดท า 



 

 

 




