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ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะ  ก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และผลิต
บัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
นักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

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

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให ้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับ
มาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ  เ รื่ อ งมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ า เป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
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1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยระบบ ดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ และ
นานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อน าไป
ปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

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

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และ

หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ การประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา
และหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ ตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมิน
โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ  สถาบันอุดมศึกษา
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ตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทใน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการ
กระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิ
วัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่
เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพเพื่อให้
นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทย
ฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุน รองรับ
การเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาท
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บรกิาร สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 
2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์
และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศสถาบันมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทาง
วิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี2555 - 
2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให ้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพ
ตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 
ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาต ิ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท า มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 
2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้นยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและ
ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง ได้จัดท า
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 
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47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วาง
ระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การ
ประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให ้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผนการด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน 
และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่
ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะ
ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่ม
สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือ
สร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกัน

สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ  ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐ เป็นต้น  

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

1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด  ๆ
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือสถาบัน
ด าเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น  ๆร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่
ระหว่าง 0 – 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็น
ค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละ
สถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่น  ๆจะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและ
สถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
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ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้อง
จัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

จะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่
ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนด พันธกิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การขอเปิด
และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท า
ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน การศึกษาระดับชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐาน
การศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่
ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทาง
ระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
น าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 



 
 

คู่มอืแนวทางการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

9 

 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น 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 า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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

บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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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 มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธ
กิจ 4 ด้านของถาบันอุดมศึกษาและเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น
กระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process 
Performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่
คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง 
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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
การสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ 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
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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 การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมรีายละเอียดดังนี้  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า  นี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม 
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของ
ปีการศึกษา (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 ให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร 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 
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8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

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 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ
ที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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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 ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2558วันที่ 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 และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในพ.ศ. 2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมที่จะเริ่มต้นในปีงบประมำณ 2554 จนถึง
ปีงบประมำณ 2558 

กำรจัดกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จุดมุ่งหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนัก
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ 
ในระดับส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ตำมระบบและกลไกที่ได้ก ำหนดขึ้น เพ่ือให้สถำบันได้ทรำบสถำนภำพ 
ที่แท้จริง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง 
แนวทำงกำรจัดกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน ตำมระบบวงจรกำรพัฒนำคุณภำพ 

บทท่ี 3 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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PDCA / PDSA คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล (Do) กำรประเมินคุณภำพ (Check / Study) และ
กำรเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง (Act) 

 
3. วงรอบการประเมิน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559) 
 

4. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ พัฒนำตัวบ่งชี้เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน ปงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ภำยใต้องค์ประกอบ 2 ด้ำน ที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีควำมสอดคลองกับ
หลักเกณฑ์แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว ในคู มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยในระดับส ำนักหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ จ ำนวน 2 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำน
ก ำหนดเพ่ิมตำมพันธกิจและสะท้อนอัตลักษณ์ อย่ำงน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 
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5. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

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 

                ▐                   

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 

    ▐     ▐     ▐     ▐            

7 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี ส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ รอบ 3 / 6 / 9 /12 

  ▐     ▐     ▐     ▐       
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ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

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. 
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 

                            ▐       

การตรวจสอบ/ประเมินและรายงานผล                                     

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

                          ▐ ▐       

13 ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ และรำยงำนผลประเมิน
ในระบบ 

                          ▐ ▐       

การน าผลการประเมินไปปรับปรงุ                                     
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558           

หมายเหตุ     ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

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. 
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 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวธิกีาร
อ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองค์การหน่วยงาน
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม

บทท่ี 4 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี ้
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จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึง
ความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วม
คิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา 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 
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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 

คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี , ส านักวิทยบริการ ,  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ )  
ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านัก ที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 
นิยามศัพท์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการให้บริการเครือข่ายไร้สาย หมายถึง การให้บริการเครือข่ายไร้สาย UBU-
WiFi  

มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย หมายถึง การให้บริการเครือข่ายผ่าน
สายสัญญาณแบบแลน (LAN) 

มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย หมายถึง การประเมินระบบ 
ได้แก่ ระบบ UBUFMIS, ระบบบุคลากร(iUBU), ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบ Reg  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  หมายถึง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ระบบบริการการศึกษา,  ระบบรับสมัครออนไลน์) 

เกณฑ์การประเมินที่อ้างอิงผลการประเมินตามตัวบ่งชี้สิ่งสนับสนุน 6.1 ได้แก่ 
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการให้บริการ

เครือข่ายไร้สาย 
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2. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.7 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย 

3. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.8 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย 
 
นิยามศัพท์ของส านักวิทยบริการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ 
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่างๆสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ 
วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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1. ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภำพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ดังนี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีค่า

คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่
ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ถือว่าได้ 0 คะแนน 

1.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 
1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิด
เป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่ำงท่ี 1 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ก าหนดค่าร้อยละ 
100 เป็นคะแนน 5 ได้ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 89.80 

 คะแนนที่ได้ = 

  =   4.48 
ตัวอย่ำงท่ี 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าร้อยละ 20 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 21.99 
 คะแนนที่ได้ = 
                                                                             
   
     = 5.00 
ตัวอย่ำงท่ี 3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  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 
 

89.50 
100 

X 5 

21.99 
20 

 

X 5 
 

= 5.50 
 

65,000 
70,000 X 5 

บทท่ี 5 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินระดับส ำนักหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
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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 

กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ หรือ

ด าเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ให้ได 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 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย 
 การประเมินเป้าหมายไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่า
เป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 
 
2. องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์กำรประเมิน 
องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (เกณฑ์กำรประเมิน : ตามคู่มือประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. ปีการศึกษา 
2553)  

หลักกำร 

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 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 
X 5 
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ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มใน
สถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 
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     

ตัวบ่งช้ี จ ำนวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
1.๑ กระบวนการพัฒนาแผน       
๑.๒ ระบบพัฒนาบุคลากร      
๑.๓ ภาวะผู้น า      
๑.๔ การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  
1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง      
๑.๖ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       
๑.๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
๑.๘ กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

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 
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มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการประจ าส านักโดยเป็นแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 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 าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการของส านัก* 
8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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 

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

คณะกรรมการประจ าส านัก  ที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  : ระบบพัฒนำบุคลำกร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม 

ทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียน
การสอน โดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน  : 
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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 

    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  : ภำวะผู้น ำ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 
๑. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
๒. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส านัก 
๓. ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของส านักไปยังบุคลากรในส านัก 
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส านักส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม 
๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านัก

เต็มตามศักยภาพ 
๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗. คณะกรรมการของส านัก* น าผลการประเมินตนเองจากข้อ 1 ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม   

เกณฑ์กำรประเมิน : 
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 

  

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 
  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 : กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลั ยสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
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เกณฑ์มำตรฐำน  : 
๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 
๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
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 1.5  : ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรม  
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน  

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
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๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของส านัก  

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ของส านัก*เพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  :   
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 

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 

 
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 
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3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

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

เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  

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

เกณฑ์มำตรฐำน : 
๑. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
๓. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
๔. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน ของสถาบันที่
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 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  :  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้ เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการของส านักและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการและปรับปรุงการท างานของส านัก 
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3. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 
5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 1.8  :  กระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของส านัก 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการประเมินความ

พึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจจากข้อ 3 และ/หรือ 4 มาจัดท าแผนปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 

 

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 
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องค์ประกอบ ๒ กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  :  กำรพัฒนำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 
2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
3. มีหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
4. ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่อต่างๆอย่างน้อย 2 ช่องทาง  
5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  :  ระบบกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร อย่ำงน้อย
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ และอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณต่ำงๆ โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านักงานอธิการบดี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดี 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อย 

2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 

หมำยเหตุ : 
      คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านัก (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) หรือคณะกรรมการส านัก (ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 
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องค์ประกอบ ๒ กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน 2 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : ตัวบ่งช้ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามผลส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละในการผลิตสื่อตามผลส ารวจและความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อเดือน นศ.ร้อยละ 15, อาจารย์/บุคลากร ร้อยละ 

10 
4. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 20,000 ครั้ง/เดือน 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการส าเร็จ 
1 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
2 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
3 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
4 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : ตัวบ่งชี้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ 

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่างๆสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ 
วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชาการที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 10 เรื่อง 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีความรู้ความ

เข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. จ านวนเรื่องข้อมูลท้องถิ่นท่ีมีการเผยแพร่ (ด้านบุคคล/สถานที/่ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 เรื่อง 
5. การวิเคราะห์การลดต้นทุนต่อหน่วย จ านวน 3 เรื่อง 

 

ส ำนักวิทยบริกำร 
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการส าเร็จ 
1 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
2 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
3 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
4 ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบ ๒ กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน 10 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 
ผู้บริหำร  หมายถึง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
คณะกรรมกำรของส ำนัก หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

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

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.2  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานบริการวิชาการ 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.3  : ระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 ตัวชี้วัด “ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย” หมายถึง การให้บริการ
เครือข่ายไร้สาย UBU-WiFi 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
2. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมาปรับปรุง 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.4  : ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

1. มีแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.5  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนพัสดุ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานพัสดุ 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.6  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 

(Security) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
5. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.7  : มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย” หมายถึง การให้บริการเครือข่ายผ่าน
สายสัญญาณแบบแลน (LAN) 

เกณฑ์มำตรฐำน :  

๑. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.8  : มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย” หมายถึง การประเมิน
ระบบ ได้แก่ ระบบ UBUFMIS, ระบบบุคลากร(iUBU), ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบ Reg 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
๑. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย 
๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.9  : มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสื่อสำรองค์กร Mobile 

Application 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
๑. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผล

การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.10  : ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : 

 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร”  หมายถึง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ระบบบริการการศึกษา,  ระบบรับสมัครออนไลน์) 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
๑. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย 
๒. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
๔. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 

 
หมำยเหตุ : 

เกณฑ์กำรประเมินที่อ้ำงอิงผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้สิ่งสนับสนุน 6.1 ได้แก่ 
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการให้บริการ

เครือข่ายไร้สาย 
2. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.7 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

เครือข่าย 
3. เกณฑ์การประเมินข้อ 3 ตัวบ่งชี้ 2.8 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ ๒ กำรพัฒนำตำมบทบำท/พันธกิจของหน่วยงำน 5 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการติดตามการหารายได้ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการของส านักอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

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 2.2  : วิเครำะห์จุดคุ้มทุนของหอพักนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหน่วยธุรกิจที่ก าหนด 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการประเมินผลการด าเนินการของส านัก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 

 
 

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดหำผู้ประกอบกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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 2.4  : มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรโรงอำหำรกลำงของ

มหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงอาหารกลาง  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  : มีระบบกำรประเ มินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรหอพักนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอพักของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหอพัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการ

ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
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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ตัวบงชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการประจ าส านัก
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  

1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่
แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปัจจุบันของ
สถาบันหรือไม หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไดรับทราบโดยทั่ว
กัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป ควรเป็น
การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
น าไปสูความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดก าหนดร่วมกัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนกว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอด
คลองกันในประเด็นใดอย่างไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกให้สอดคลอง 

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือน าสถาบันไปสู ความส าเร็จที่พึง
ประสงค์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
เพ่ือน าไปสูการก าหนดกลยุทธ์ที่เจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแกสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบัน
ก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1  มีการชี้แจงท าความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย

ของกลยุทธ และมีการก าหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธอย่างเปนทางการ 
2.2  มีการก าหนดเปาหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมีการ

มอบหมายอยางเปนทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจของส านัก 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฎิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance scorecard 

บทท่ี 6 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปครบทุกพันธกิจของส านัก 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปทั้งนี้ควรจัดท าพรอมกับการจัดท าแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจ าป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการด าเนินการตาม 
ตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดท าตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะน าไปสู 
ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดก าหนดรวมกัน 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
หน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ เพ่ือใช้เปนแนวทางการ

ด าเนินงานและสรางความเชื่อม่ันวาไดมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการของส านัก 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมีการ

รายงานผลการด าเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอคณะกรรมการของส านัก ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมายและน าผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ของส านัก อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการด าเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และมีการจัดท า
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการของ
ส านัก 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลที่ส าคัญ ดังตอไปนี้ 

1.1 ขอมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการ ในอนาคตอยางนอย 5 ปีขางหนา 
เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
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แผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีทัศนคติที่ด ีให้เขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ขอมูลจากการส ารวจความตองการในการอบรม (Training needs) ของบุคลากร เพ่ือใหไดรับ
การฝกอบรมตามเกณฑ์ ที่สถาบันการศึกษาก าหนด และสามารถน าความรู ที่ได รับมาพัฒนางานของตน 
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได้ ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(Mompetencies) ที่จ าเปนต่อการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงาน
มีความเขาใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดีเพ่ือเพ่ิม
ผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปท างานในดานอ่ืนๆ 
การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน 
ในรอบปที่ผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการท างานและใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย 
ใหรางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเกง คนดีเข
ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบาง ที่ควรมีการวางแผน 
เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และ
ของสถาบัน 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและก าหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร 

เพ่ือใหไดอาจารยหรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่ก าหนด และเปนไปตามกรอบอัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว 
2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job analysis) โดยก าหนดใหมีค าอธิบายลักษณะงาน  (Job- description) 

การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง (Job specification) รวมทั้งความสามารถ(Competencies) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมมีวิธีการท างานและทักษะที่จ าเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจใน
งาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจนมีการก าหนดเสนทางเดิน
ของต าแหนงงาน (Career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณ การเขา–ออกของบุคลากรแตละกลุม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของต าแหนงงานที่ก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ท างานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศการท างาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขใน
การท างาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตาม 
ขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผู
ที่มีศักยภาพ เพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เช่น ชวยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการ
ขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
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3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหค าแนะน าชวยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน   รนุใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและรวมมือในการท างาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อท าใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ 
สงเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการ
แนะน าดานการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค ในการเพ่ิมความรู และทักษะการ
ปฏิบัติงานควรก าหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพ่ือให เกิด
ความมั่นใจวาบุคลากรสามารถน าความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง 
โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการน าความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช
กลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เปนตน 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ
5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ 

แกบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม ่าเสมอ 
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไวในแผน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานและคาเปาหมายนั้น ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไป

ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
7.3 มีการส ารวจความตองการและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ 

ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในระยะตอไป 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 ภาวะผู้น า 
1. คณะกรรมการของส านัก ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
1.1 คณะกรรมการของส านัก ทุกคนควรไดรับการชี้แจงและท าความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย ขอบังคับ      

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ อาทิขอ บังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคล
และผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของ
สถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอสถาบันกอนจะปฎิบัติหนาที ่

1.2 คณะกรรมการของส านัก ก ากับดูแลส านักไปสูทิศทางที่ก าหนดรวมกันระหวาง ผูบริหารส านัก 
และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการประจ าส านักฯ รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน 
ตอสาธารณชน 

2. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส านัก 

2.1 ผู้บริหาร มีส่วนรวมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศนพันธกิจ แผนกลยุทธ และน าสู
การปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) 
มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและ
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บข
อมูล และการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ 

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศนและแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย น ามาใช ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และน าขอมูลที่ไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

3. ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของส านักไปยังบุคลากรในส านัก 

3.1 ผูบริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม 
ผูบริหารอยางนอยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
ยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน รวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปถัดไป 
พรอมแจงผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส านักส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร 
ผูปฏิบัติงาน อันจะท าใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.2 ผูบริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพ่ือให
เกิดความม่ันใจวาระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและก าลังใจตอบุคลากร 
เปนประจ าอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการพัฒนา
องคการใหคลองตัว (Lean organization) เปนตน 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น 
อยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน จัดท าคมูือการปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรน าหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรูและ 
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเครือขายชุมชน 
นักปฎิบัติ (Community of practices) เปนตน 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผูมีสวนไดสวนเสีย 
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบันใหไปสู

ทิศทางที่ก าหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการด าเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการ
ด าเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงาน สรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจ าทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจ าทุกป 

7. คณะกรรมการของส านัก น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
7.1 คณะกรรมการของส านัก ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวใน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร 
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ท ารวมกันระหวางคณะกรรมการประจ าส านัก 
และผูบริหารส านัก 

7.2 คณะกรรมการของส านัก ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กลาวคือ ใชหลักการที่มงุเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคน าผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
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7.3 ผูบริหารมีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการของส านัก ไปใชปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานตอคณะกรรมการของส านัก ในโอกาสที่เหมาะสม 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

ส านัก 
1.1 ส านักควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน 

วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณใดที่ตองการ เพ่ือน ามาใชในการก าหนด แผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจ 
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการก าหนดประเด็นความรูอาจประกอบดวย ผูอ านวยการ หัวหนางานที่ก ากับ
ดูแล ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของ 

1.3 ส านักควรมีเปาหมายในการจัดการความรู้ โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเปนหลัก  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความรูดังกล่าว รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเดนของอาจารย์หรือ
นักศึกษาในแตล่ะคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู ให้ไดองค์ความรู้ที่เป็น 
ประโยชนต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงาน 
ทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอ่ืนๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรูเคล็ดลับหรือนวัตกรรม อยางสม ่าเสมอ 
ผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกลาว 

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน  เชน การสงเสริมให
มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรูทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมทั้งดาน 
งบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่ก าหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(Explicit knowledge) 
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4.1 มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหสังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง 
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบเปน หมวดหมูเพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ ยกยองใหเกียรติแกผู
เปนเจาของความร ูเคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

5. มีการน าความรู ที่ ไดจากการจัดการความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 
ที่เปนลายลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit knowledge) 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ไดจากการ
จัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม น ามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุ
มเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่ก าหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธของสถาบัน 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เชน นโยบายหรือแนวทาง

ในการด าเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ 
อยางสม ่าเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน 

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อ่ืนๆ ตามบริบทของส านัก  
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2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ส งผลกระทบหรือสราง 
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสงผล 
กระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสิน 
ของสถาบันเปนส าคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน 
อาคารสถานที่ อุปกรณวิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ไดจาก การวิเคราะห
ในขอ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูง 
กลาง ต ่า ได 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต 

หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอม 
ที่เก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน 
ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การที่จะสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแกไขลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4T คือ (Take) การยอมรับความเสี่ยง (Treat) 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Transfer) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ (Terminate) การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม
ใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรอง จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความค ุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการด าเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการของส านัก 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานตอคณะกรรมการของส านัก 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังการจัดการ 
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบายหรือสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหนวยงานก ากับ 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตองใชใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1.2 ส านักควรตั้งคณะกรรมการท าหนาที่ด าเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธของหน่วยงาน และท าการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผน และก าหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายได
สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง กอนที่จะน าขอมูลเหลานั้นมาจัดท า
งบประมาณประจ าปีตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจาย หรือเงินทุนและเพียงพอ 
ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่ก าหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะสม
ของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุ
กดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าใหรายไดรายจาย เปนไปอยาง
เหมาะสม 

3. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย างนอย ประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล 
อยางเปนระบบ อยางนอย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายไดหักคาใชจายแลว หน่วยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช ในกิจกรรมของหน่วยงานในชวงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอ 
ผูบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 

4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีส านักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลว ควรจัดให

มีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจ าทุกปส าหรับสถาบันการศึกษา ของรัฐที่มีส านักงานตรวจเงินแผ
นดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้นหากส านักงานตรวจเงิน แผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจ าทุกป ควร
จัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจ าทุกป 

4.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบภายใน 
อยางเปนทางการ 
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5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู บริหารสามารถใช ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช วยในการติดตาม 
การใชเงิน จัดท ารายงานตางๆที่เปนสิ่งจ าเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และน าขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านัก

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้ เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

1.1 ส านักควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจ  
เปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช ตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ด าเนินการเปนประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหการด าเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชาจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

1.4 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของส านัก ตองให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

1.5 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ พรอมทั้งก าหนด
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

1.6 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล หน่วยงาน จนถึงระดับส านัก เพ่ือใหได
คุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1.7 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานใหสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
1.8 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ อยางตอเนื่อง 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการของส านักและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการและปรับปรุงการท างานของส านัก 

2.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ ครบถวน โดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

2.2 มีการน าวงจร PDCA เขามาใชในการด าเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
ส านักควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอขอมูลประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
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4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของส านัก 
ส านักควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของสถาบัน เขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของสถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมก าหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูล 
ปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

5.1 มีการเข้าร่วมเครือขายการประกันคุณภาพระหวางส านัก ทั้งในและนอกสถาบัน ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

5.2 มีการท างานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการดานตางๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 

5.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือน าไปสูการพัฒนาการท างานรวมกันอยางต
อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

        

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5.00 8 5.00 6 4.00 7 4.00 
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 5.00 7 5.00 5 4.00 7 4.00 
1.3 ภาวะผู้น า 7 5.00 7 5.00 7 5.00 6 4.00 
1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5 5.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 
1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 6 5.00 3 3.00 6 5.00 

1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 4.00 6 5.00 4 4.00 3 3.00 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5 5.00 4 4.00 4 4.00 5 5.00 
1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5 5.00 4 4.00 5 5.00 4 4.00 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน         
2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน         
1. มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 5 5.00 - - - - - - 

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามผลส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - 5 5.00 - - - - 

2. ร้อยละในการผลิตสื่อตามผลส ารวจและความต้องการของผู้ใช้บริการไม่ - - 5 5.00 - - - - 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดบัส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการต่อเดือนนศ.ร้อยละ 
15, อาจารย์/บุคลากร ร้อยละ 10 

- - 5 5.00 - - - - 

4. จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 20,000 ครั้ง/เดือน - - 5 5.00 - - - - 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- - 5 5.00 - - - - 

1.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- - - - 5 5.00 - - 

2. ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ - - - - 5 5.00 - - 
3. ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการการให้บริการเครือข่ายไร้สาย - - - - 5 5.00 - - 
4. ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - - - - 5 5.00 - - 
5. ระดับความส าเร็จของการบริหารงานพัสดุ - - - - 5 5.00 - - 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ - - - - - - 5 5.00 
2. วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหอพักนักศึกษา - - - - - - 5 5.00 
3. ระดับความส าเร็จในการจัดหาผู้ประกอบการ - - - - - - 5 5.00 
10 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย - - - - - - - - 
1. ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 5 5.00 - - - - - - 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดบัส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชาการท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - 5 5.00 - - - - 

2. จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าไตร
มาสละ 10 เรื่อง 

- - 5 5.00 - - - - 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

- - 5 5.00 - - - - 

4. จ านวนเรื่องข้อมูลท้องถิ่นที่มีการเผยแพร่ (ด้านบุคคล/สถานที่/ศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 3 เรื่อง 

- - 5 5.00 - - - - 

5. การวิเคราะห์การลดต้นทุนต่อหน่วย จ านวน 3 เรื่อง - - 5 5.00 - - - - 
1. ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security) 

- - - - 5 5.00 - - 

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
 

- - - - 5 5.00 - - 

3. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย - - - - 5 5.00 - - 
4. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile - - - - 5 5.00 - - 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดบัส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
สน.อธิการบดี สน.วิทยบริการ สน.คอมพิวเตอร์ฯ สน.บริหารทรัพย์สินฯ 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
Application 
5. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ - - - - 5 5.00 - - 
1. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารกลางของ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - - 5 5.00 

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - - 5 5.00 

รวมตัวบ่งชี้ สกอ.   4.88  4.63  4.25  4.13 
รวมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน   5.00  5.00  5.00  5.00 

รวมตัวบ่งชี้ท้ังหมด  4.90  4.70  4.40  4.30 
 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดบัส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 


