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1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ
ที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน  และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
นักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation) มีความ
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท า
หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไก
ก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะ
ได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

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

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา 



2 

 

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยระบบ  
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

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

3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

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

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

หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็น
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า 
“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอ
ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 

33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน จึงมี
อิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่
ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผนการด าเนินงานตามแผน  การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง  
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซึ่ง

สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม  การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ ความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน
ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. เพื่อไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

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

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่
ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน  (Peer Review) 
จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 
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2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ สภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด 

กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ  โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ  
หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชง้าน
ร่วมกันได้ในทุกระดับ 

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด  และ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ  
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ

บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐาน
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การอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่  
ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนด พันธ
กิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน  
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมี

การควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2 
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน  
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

พัฒนาการของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ

พัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และ  ทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  
ในรอบแรกนี้ ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดย
ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมินมีทั้งเกณฑ์ทั่วไป ที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มี
จุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้น
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การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์
นั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. มาใช้โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้  ครบถ้วนทุก
มิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ในรอบนี้ยัง
มีความแตกต่างจากรอบแรกคือมีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติม ใน
สาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัว
บ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process Performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพ
บัณฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรม
นักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย
ผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเส ริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต 
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 อาจเป็นระบบที่
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพ ได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือ
เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ
ต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
กระบวนการและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า  นี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

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

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

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายใน 
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอ
ตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

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

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรผ่าน

ระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตร

ที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา 

พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนกลยุทธ์ 
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9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการ
ประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติ เฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา  

เป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้น

ไป  
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบันก าหนดไว้
ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย

ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้  
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ ที่ เป็ นหรื อเคยเป็นผู้ บริหารระดับคณบดีหรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป และมีประสบการณ์ 
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
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- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการและเหตผุล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และคณะท างาน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก /
หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 14 มกราคม 2558 

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 
มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ได้พัฒนาคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553) ซึ่งแนวทางการ
ด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

การจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักหรือ
หน่ วยงานเที ยบเท่ า  เพื่ อการควบคุ มคุณภาพ การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
ในระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามระบบและกลไกที่ ได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพ 
ที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ งไว้อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามระบบวงจรการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) 

 



12 

 

วงรอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

 
1.2 แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้
องค์ประกอบ 2 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ์แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งแนวทางการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวน 2 องค์ประกอบ 10 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานก าหนดเพิ่มตามพันธกิจและสะท้อนอัตลักษณ์ 
อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 

ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๗  

 
1.3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน เพื่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลัก ๔ 
ประการ ของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้น 
 เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพภายใน ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนั้น 
ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

การวางระบบการประกันคุณภาพภายใน                   
1) เสนอแนวทาง/ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

 - เข้า ค.กก.ประกันฯ                   
 - เข้า ค.กก.บริหารมหาวิทยาลยั                    
 - เข้า สภามหาวิทยาลัย                    

2) ส านักเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ ระดับส านัก  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ) 
ระดับส านัก 

                 ส านัก 

 - เข้า ค.กก.ประกันฯ                   
 - เข้า ค.กก.บริหารมหาวิทยาลยั                    
 - เข้า สภามหาวิทยาลัย                    

การติดตามการด าเนินงาน                   
1) ติดตามรายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

                 ส านัก 

 -    รอบ 3 เดือน                   
 -    รอบ ๖ เดือน (ส่งภายในสัปดาห์ที่ 1 ของ

เดือน) 
                  

 -     รอบ 9 เดือน  (ผลการด าเนินงาน+                   
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

แผนพัฒนา) 
 -     รอบ 12 เดือน (ผลการด าเนินงาน+

แผนพัฒนา)  (ร่าง SAR) 
                  

2) ติดตามรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

-   รอบ 3 เดือน                   
-   รอบ ๖ เดือน                   
-   รอบ 9 เดือน  (ผลการด าเนินงาน+แผนพัฒนา)                   
-   รอบ 12 เดือน (ผลการด าเนินงาน+แผนพัฒนา) 

(ร่าง SAR) 
                  

3) ติดตามข้อมูลพื้นฐานและการรายงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง  

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

4)  การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานการกรอก
ข้อมูลในระบบ E-DOC ระดับส านัก 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

การส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ                   
1) จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพส านัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

2) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

                  

3)  ประชุมคณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

4) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจการประกันคุณภาพส านักรายองค์ประกอบ  

- แผนการด าเนินงาน กระบวนการท าแผนงาน 
- ควบคุมภายใน ความเสี่ยง  

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

- แนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน                  ทุกส านัก 
- การหาแนวปฏิบัติที่ดีรายตัวบ่งชี้                  ทุกส านัก 
- แนวทางการเขียน SAR                  ทุกส านัก 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

                  

1) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินภายใน ระดับส านัก เสนอ ค.กก.
ประกันฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

2) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินภายใน ระดับส านัก เสนอ ค.กก.
บริหารมหาวิทยาลัย 

                  

3) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินภายใน ระดับส านัก เสนอ สภา
มหาวิทยาลัย 

                  

4) ส านักเสนอวันประเมินฯ และเสนอชื่อประธานและ
กรรมการ 

                  

5) การทาบทาม/ประสาน คกก.ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับส านัก  
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

6) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับส านัก                    
7) การยืนยันข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระบบ E-DOC 

              2    

8) ประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก                3    
9) รายงานผลการประเมินคุณภาพฯภายในระดับส านัก                   

 - เข้า ค.กก.ประกันฯ                   
 - เข้า ค.กก.บริหารมหาวิทยาลยั                    
 - เข้า สภามหาวิทยาลัย                    

10) การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก ไปทบทวนเพื่อจัดท าแผนปรับปรุง
และพัฒนา  

                 ส านัก 

 - เข้า ค.กก.ประจ าส านัก                   
 - เข้า ค.กก.ประกันฯ                   
 - เข้า ค.กก.บริหารมหาวิทยาลยั                   
 - เข้า สภามหาวิทยาลัย                    
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดบัหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

การวางระบบการประกันคุณภาพภายใน                   
๑) เสนอแนวทาง/ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน หน่วยงานวสิาหกิจ ปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๒)  หน่วยงานน าส่งองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

                 หน่วยวิสาหกิจ 

๓) น าเสนอองค์ประกอบและตวับ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน หน่วยงานวสิาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖0 เสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๔) น าเสนอองค์ประกอบและตวับ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน หน่วยงานวสิาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สภา
มหาวิทยาลยั พิจารณา 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๕) น าเสนอแผนการพฒันาคุณภาพภายใน หน่วยงาน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนพฒันาตาม
ข้อเสนอแนะ) เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัยพจิารณา 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๖) น าเสนอแผนการพฒันาคุณภาพภายใน หน่วยงาน
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนพฒันาตาม

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

ข้อเสนอแนะ) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
การติดตามการด าเนินงาน                   
๑) รายงานผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

                 หน่วยวิสาหกิจ 

          - รอบ ๖ เดือน                   
          - รอบ ๙ เดือน                    
          - รอบ ๑๒ เดือน                    
๒) รายงานผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายใน 
หน่วยวิสาหกิจ ปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

          - รอบ ๖ เดือน                   
          - รอบ ๙ เดือน                    
          - รอบ ๑๒ เดือน                   
การส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ                   
๑) จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๒) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา  

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

    - การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน                  สนง.ประกนั
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
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. 

คุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน คุณภาพฯ 
    - การจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เรื่อง การ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

๓) ประชุมคณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานสนับสนุน
ทุกวันอังคารที่ 2           ของเดือน 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

การประเมินคุณภาพภายใน หนว่ยงานวิสาหกิจ                   
1) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบการ
ประเมินภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ เสนอ ค.กก.ประกัน
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

2) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ เสนอ 
ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

3) ก าหนดวันประเมินคุณภาพภายใน และกรอบ
ระยะเวลาการประเมินภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ เสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

4) หน่วยงานวิสาหกิจ เสนอวันประเมินฯ และเสนอชื่อ
ประธานและกรรมการ 

                 หน่วยวิสาหกิจ 

5) การทาบทาม/ประสานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

6) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7) ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานวิสาหกิจ 
                 สนง.ประกนั

คุณภาพฯ 
8) รายงานผลการประเมินคุณภาพฯภายใน หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

        - เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

        - เสนอคณะกรรมการปริหารมหาวิทยาลัย 
                 สนง.ประกนั

คุณภาพฯ 

        - เสนอสภามหาวิทยาลัย 
                 สนง.ประกนั

คุณภาพฯ 
9) การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับส านัก ไปทบทวนเพื่อจัดท าแผนปรับปรุง
และพัฒนา  

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

        - เสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
อ านวยการ ของหน่วยงานวิสาหกิจ 

                 หน่วยวิสาหกิจ 

        - เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

                 สนง.ประกนั
คุณภาพฯ 

        - เสนอคณะกรรมการปริหารมหาวิทยาลัย 
                 สนง.ประกนั

คุณภาพฯ 

        - เสนอสภามหาวิทยาลัย 
                 สนง.ประกนั

คุณภาพฯ 
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1.4 นิยามศัพท์ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคม
ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้าน
ต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุนผู้
เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
สถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียด
และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองค์การ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
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การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด 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 สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

คณะกรรมการของส านัก หมายถึง คณะกรรมการบริหารส านัก หรือคณะกรรมการประจ าส านัก ประกอบด้วย 
- ส านักวิทยบริการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ 
- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์  
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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- สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

- ส านักงานอธิการบดี ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

แผนบริหารบุคคล หมายถึง แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับการต้องการของหน่วยงาน การบ ารุงรักษาการพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (เสนา_2539) 

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 
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บทท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน 
 
2.1  ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน  

 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้  1.๑ กระบวนการพัฒนาแผน       
ตัวบ่งชี้  ๑.๒ ระบบพัฒนาบุคลากร      
ตัวบ่งชี้  ๑.๓ ภาวะผู้น า      
ตัวบ่งชี้  ๑.๔ การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้  ๑.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้  ๑.๖ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้  ๑.๗ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้  ๑.๘ กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก /

หน่วยงานเทียบเท่า 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการด าเนินงาน และ
น าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
๓ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 



25 

 

๕ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

๖ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

๗ มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1 มีแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
4 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมรัก
ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้า
อย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑ คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน  
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๒ คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

๓ ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

๔ ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

๕ ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็ม
ตามศักยภาพ   

๖ ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

 

 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
๒ ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
๓ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
๔ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
๕ มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปั จจัยกิจกรรม  
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการ
เรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
ส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน 
๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2 

และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  
๔ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของ

ส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
๕ มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป 
๖ มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดับ

ความเสี่ยงลดลง 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

หมายเหตุ : 
      คะแนนการประเมินจะเท่ากับ (0) หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ภายในสถาบัน ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงิน
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ของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

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

สถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

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

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบันเหตุการณ์

ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถ
ด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่
สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการกิจกรรม 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒ มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 
๓ มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง 
๔ มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
๕ การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผน

และการตัดสินใจ 
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๖ มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน ให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑ มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

๒ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

๓ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
๔ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 
๕ มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอก

สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   
4. มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ  มาจัดท าแผน

ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน  

 - (ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า) 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสนิใจตามแผนทีก่ าหนด 
3. ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผน 
4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
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5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

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

คะแนนเต็ม 5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

๒. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 

1. มีแผนปฏบิัติงานการพฒันาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application  

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผล

การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ 

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติงานประจ าปี 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานบริการวิชาการ 
4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ VOIP 
1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ VOIP อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ส านักวิทยบริการ 
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทหนังสือทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ตามจ านวนชื่อเรื่องที่จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
20.00 -29.99 % 30.00-39.99 % 40.00-49.99% 50.00-59.99 % 60% ขึ้นไป 

  
หมายเหตุ : นับเมื่อมีการใช้ชื่อเรื่องนั้นอย่างน้อย 1 คร้ัง  
 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทวารสารตามจ านวนฉบับที่
จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 -29.99 % 30.00-39.99 % 40.00-49.99% 50.00-59.99 % 60% ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : นับเมื่อมีการใช้ฉบบันั้นอยา่งน้อย 1 คร้ัง 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ร้อยละของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
จัดซื้อมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซื้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20.00 -29.99 % 30.00-39.99 % 40.00-49.99% 50.00-59.99 % 60% ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : นับเมื่อมีการเข้าใชฐ้านข้อมูลนัน้อย่างน้อย 1 คร้ัง  
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00-39.99% 40.00-49.99% 50.00-59.99% 60.00-69.99% 70% ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ :  

1. ผู้ตอบแบบประเมิน คือ จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ในปีงบประมาณ 
2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

2. เกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ต้องผ่านการประเมินตามแบบทดสอบไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00-39.99% 40.00-49.99% 50.00-59.99% 60.00-69.99% 70% ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ :  

1. ผู้ตอบแบบประเมิน คือ จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ในปีงบประมาณ 
2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

2. เกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ต้องผ่านการประเมินตามแบบทดสอบไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 
ตัวบ่งชี้ 2.6 การผลิตสื่อตามค าร้องขอ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 เร่ือง 5-9 เร่ือง 10-19 เร่ือง 20-29 เร่ือง 30 เร่ืองข้ึนไป 

 
หมายเหตุ : สื่อที่ผลิต หมายถึง สื่อตามกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ งานวิจยั ประชุม อบรม 
พัฒนา  
 
๒. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 2.7 ร้อยละของหนังสอืที่จัดซื้อสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัย ตามมคอ.3 ในปีที่
ประเมิน        
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00-59.99% 60.00-69.99% 70.00-79.99% 80.00-89% 90% ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : หนังสือตาม มคอ.3 คือ หนังสือที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งมีการตีพิมพ์และวางจ าหน่ายตามร้าน หนังสือทั่วไป
ทั้งนี้ไม่นับเอกสารประกอบการสอน บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และฐานข้อมูล 

 
ตัวบ่งชี้ 2.8 ร้อยละของหนังสอืที่จัดซื้อตามผลส ารวจความต้องการของผู้ใชบ้ริการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00-59.99% 60.00-69.99% 70.00-79.99% 80.00-89% 90% ขึ้นไป 

 
 
หมายเหตุ : หนังสือตามผลส ารวจความต้องการ คือ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฐานข้อมูล 
              ออนไลน์ ซึ่งได้รับเสนอรายชื่อจากคณะ/หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการ ที่มีตีพิมพ์ จัดจ าหนา่ย 

     ตามร้านหนงัสือและตวัแทนจ าหนา่ยทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้อยละการเข้าใชบ้ริการเทียบกับจ านวนสมาชิกประเภทนักศึกษา   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00-4.99% 5.00-9.99% 10.00-14.99 % 15.00-19.99% 20% ขึน้ไป 

  
หมายเหตุ : โดยเฉลี่ยจากร้อยละของผู้เข้าใช้ต่อเดือนทั้งปีงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้ 2.10 การผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
19 เร่ือง 20-29 เร่ือง 30-39 เร่ือง 40-49 เร่ือง 50 เร่ืองข้ึนไป 

 
หมายเหตุ : สื่อที่ผลิตหมายถึงสือ่การเรียนการสอนที่มีรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ส านักงานอธิการบดี  
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 
2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
3. ทุกหน่วยงานมีการด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนด 
4. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขัน้ตอน/การให้บริการที่ได้รับการพฒันาแล้ว 
5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบด ี

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
หมายเหตุ 

1. ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัดทัง้สิน้ 16 หน่วยงาน ดังนี ้
- กองกลาง 
- กองแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองบริการการศึกษา 
- กองการเจ้าหน้าที ่
- ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- ส านักงานบริหารบัณฑติศึกษา 
- ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
- ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม 
- ส านักงานพฒันานักศึกษา 
- ส านักงานบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม 
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- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 
- ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
- ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

2. กระบวนการ/ขั้นตอน แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อกระบวนงาน แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
๒. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการให้บรกิารสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

อธิการบดี 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  อย่างน้อย 2 

คร้ัง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงการด าเนนิงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จการจัดการปัญหาการละเมดิสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา  

1. จัดท าแผนการตรวจสอบการละเมิด 
2. ตรวจสอบการละเมิดตามแผนทีก่ าหนด 
3. จัดท ารายงานการตรวจสอบการละเมิด และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด 
4. รายงานผลการด าเนนิการต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ อย่างน้อย 2 คร้ังต่อป ี
5. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมประจ าส านักฯ การไปวางแผนการด าเนนิการในปีถัดไป  

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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๒. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีแผนการคืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย  

1. มีการส ารวจข้อมูลยอดหนี ้
2. มีแผนการช าระเงินคนื (ระยะยาว) เสนอแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
3. มีการด าเนินการช าระคนืเงินตามแผนรายปี 
4. รายงานผลต่อคณะกรรมการส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
5. น าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก (หน่วยงานวิสาหกิจ) 

 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1. ด้านการสนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  เป็นสถานฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรมที่มีความพร้อมและสามารถรองรับการฝึกภาคปฏิบัติแก่
นักศึกษา 

1. สามารถรองรับการเรียนภาคปฏิบัติการในรายวิชา  House Keeping Operation and 
Management ในภาคเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน 

2. สามารถรองรับการเรียนภาคปฏิบัติการในรายวิชา Kitchen Operation and Management ในภาค
เรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3. สามารถรองรับการเรียนภาคปฏิบัติการในรายวิชา Food and Beverage Service  Operation ใน
ภาคเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน 

4. สามารถรองรับการฝึกทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมด้านอื่น ๆ เช่น งานต้อนรับส่วนหน้า และ
งานบริหาร 

5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

1 การบริหารจัดการ 1 system ลักษณะของผู้บริหาร        

    2 system อ านาจการตัดสินใจในการบริหาร        

    3 system โครงสร้างการบริหาร        

    4 system 
จริยธรรมการบริหาร-การสนองความ
ต้องการของลูกค้า     

   

    5 system จริยธรรมการบริหาร(หลักธรรมาธิบาล)        

    6 system แผนธุรกิจ        

    7 system 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
กระบวนการใหม่     

   

    8 system ผลการด าเนินธุรกิจ        

    9 system ดัชนีชี้วัดการบริหาร        

        คะแนนเฉลี่ย        

2 การตลาดและการขาย 1 system กลยุทธ์การดูแลลูกค้าใหม่ เก่า SWOT         

    2 system 

การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผล
ก าไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตาม
แผน     

   

    3 system การบริหารลูกหนี้        
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เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

    4 system โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย        

    5 system 
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์     

   

    6 system นโยบายด้านราคา (การแข่งขัน)        

    7 system 
ช่องทางจัดจ าหน่าย การคัดเลือกและ
ประเมินผล     

   

    8 system การจัดการค าร้องเรียนจากลูกค้า        

    9 system การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า        

    10 system การจัดส่ง  คลังสินค้า        

    11 Performance อัตราการเติบโตยอดขาย (%)        

        คะแนนเฉลี่ย        

3 การผลิต 1 system 
ผังโครงสร้างองค์กรในหน่วยการผลิต
กับบทบาทหน้าที่ในหน่วยการผลิต     

   

    2 system 
การวางแผนการผลิต และควบคุมการ
ผลิต     

   

    3 system ระบบการสั่งงาน        

    4 system 
การตรวจสอบ QC (การควบคุมของ
เสีย)     

   

    5 system 
การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์
ต้นทุน     
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เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

    6 system คู่มือขั้นตอนการท างาน        

    7 system ระบบการซ่อมบ ารุง        

    8 system 
การออกแบบและจัดเตรียมต้นฉบับ
ทางการพิมพ์     

   

    9 Performance อัตราการส่งมอบ        

    10 Performance อัตราของเสีย        

    11 Performance อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย        

        คะแนนเฉลี่ย        

4 บัญชีและการเงิน 1 system 
ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบ
การเงิน     

   

    2 system 
การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายใน     

   

    

3 system 

การควบคุมก าไร ความสามารถในการ
ท า ก า ไ ร ก า ร เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภ า พ
(productivity) การใช้จุดคุ้มทุนใน
การวิเคราะห ์     

   

    4 system 
การจัดการทางการเงิน การใช้ทุนและ
สินทรัพย์     

   

    5 system การจัดการเงินทุน อัตราการหมุนเวียน        

    6 system การวางแผนทางการเงิน        
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เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

    7 system แผนการลงทุน        

    8 system ความสามารถในการช าระหนี้        

    9 system ระบบ Security        

    10 Performance อัตราก าไรสุทธิ        

        คะแนนเฉลี่ย        

5 การจัดซื้อ 1 system อ านาจในการจัดซื้อ        

  การจัดหา 2 system ขั้นตอนการจัดซื้อ        

    3 system 
การติดตามการส่งมอบ ความก้าวหน้า
ของงานและคุณภาพ     

   

    4 system 
ระบบ Logistics การขนส่งและการขน
ย้ายสินค้า     

   

    5 system การควบคุมงานสั่งท าภายนอก        

        คะแนนเฉลี่ย        

6 บุคลากร 1 system การสร้างความพอใจแก่พนักงาน        

    2 system การสื่อสาร        

    
3 system 

ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการ
เลื่อนต าแหน่งงานและ การประเมินผล
การท างาน     

   

    4 system การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน        
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เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

    5 system สวัสดิการและความปลอดภัย        

    6 system สภาพแวดล้อมในการท างาน         

    7 Performance อัตราหมุนเวียนของพนักงาน        

        คะแนนเฉลี่ย        

7 
นวัตกรรม และระบบ
สารสนเทศ 1 system การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม     

   

  
 

2 system การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม        

    3 system ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี        

    4 system 
การใช้ Software ช่วยในการบริหาร
จัดการองค์กร     

   

        คะแนนเฉลี่ย        

8 การจัดการชุมชน 1 system 
นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับด้าน
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม     

   

  และสิ่งแวดล้อม 2 system การด าเนินการกิจกรรม CSR         

    3 system 
การด า เนิน งานกิ จกรรม เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม     

   

    4 system 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรม     

   

    5 Performance จ านวนข้อร้องเรียน (คร้ังต่อปี)        
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เกณฑ์ระดับคะแนน :  4 - ดี , 3 - ปานกลาง , 2-พอใช้  , 1 - ควรปรับปรุง 

  

   

ด้านที่ ด้านการจัดการโรงพิมพ์ ตัวบ่งชี้ที ่ ประเด็น หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

1 2 3 4  

        คะแนนเฉลี่ย        
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2.2 การคิดค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับการ

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

การอุดมศึกษา) 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีค่า

คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ถือว่าได้ 0 คะแนน 

1.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 
1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน5 
ไว้ ตัวอย่างเช่น 

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

 คะแนนที่ได้ = 

  =   4.48 
ตัวอย่างที่ 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ก าหนดค่าร้อยละ 20 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ได้ร้อยละ 21.99 
 คะแนนที่ได้ = 
                                                                             
   
     = 5.00 
ตัวอย่างที่ 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า มีค่าเฉลี่ย
จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ 70,000 บาทต่อคน เป็นค่าคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 65,000 บาทต่อคน 

 คะแนนที่ได้ = 

   = 4.64 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 

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

คะแนนที่ได้ = 

 

89.50 
100 

X 5 

21.99 
20 

 

X 5 
 

= 5.50 
 

65,000 
70,000 X 5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

X 5 



45 

 

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

การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม

ครบที่จะได 1 คะแนน ให้ได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนนหมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนนหมายถึง 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 

2.3 ค่าเป้าหมาย 
การประเมินเป้าหมายไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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สรุปค่าเป้าหมายระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้
ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ ส านักบริหารทรัพย์สิน 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
1. กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
2. ระบบพัฒนาบุคลากร 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. ภาวะผู้น า 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
4.  การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
5. ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
8. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พนัธกิจของหน่วยงาน 
9 สนับสนนุการด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงาน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
10 สนับสนุนการด าเนนิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนการประเมิน 4.90 5.00 5.00 4.40 4.40 5.00 4.70 4.70 4.70 4.30 4.30 4.30 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี 
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หน่วยงานงาน 
ปีงบประมาณ คะแนนการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 2559 2560 2561 
ส านักงานอธิการบดี 4.90 5.00 5.00 4.97 ดีมาก 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4.40 4.40 5.00 4.60 ดีมาก 
ส านักวิทยบริการ 4.70 4.70 4.70 4.70 ดีมาก 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน ์ 4.30 4.30 4.30 4.30 ดี 
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บทท่ี 3 
แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
 
 รูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบแบบฟอร์มการรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
รหัสส านัก 1.1-1.1 ....... 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่.. ระบุรหัสส านัก 

ล ำดับเอกสำรที.่. 

เกณฑ์ข้อที.่.. 

ชื่อเอกสำรหลักฐำน 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
 

4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
 

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 
 

7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีแผนการบริหาร** และแผนพัฒนาบุคลากร*** ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
 
 
 

 หลักฐาน : 
 
 

ระบุว่ำ บรรลุเป้ำหมำย หรือ ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 2.มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 3.มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 6.มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
 
 

 2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 3.ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
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มี เกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.ผู้บรหิาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
 
 

 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

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

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

 
 

 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของ
ส านัก*เพือ่พิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 6.มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

 ผลการด าเนินงาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
 
 

 2.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 3.มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 6.มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
 
 

 2.มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรบัปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน

เทียบเท่า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 
 

 หลักฐาน : 
 
 

 2.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 3.มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 4.มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 5.มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึ งพอใจ มาจัดท าแผน
ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

    

 
องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ................................. 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ .................................... 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
     

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

  

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 
 
 

  

 ผลการด าเนินงาน : 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

  

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

  

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

  

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

  

 ผลการด าเนินงาน : 

 หลักฐาน : 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
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บทท่ี 4  
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
 
4.1 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 

 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน โดยหลักการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพฯ 
ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า โดยเห็นชอบหลักการเดิม ซึ่งประเมินรวมทุกส านัก โดยใช้ผลการด าเนินการตาม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)  

2) หน่วยงานวิสาหกิจ ในส่วนของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเมินตามเกณฑ์ของ ส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า โดยก าการประเมินแยกจาก 4 ส านักหลัก ส่วนโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเมินตาม
เกณฑ์ SME ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

 
4.2 แนวทางและแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ  ได้จัดท าแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
และหน่วยงานวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 

 ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า  ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี   ส านักวิทยบริการ                     
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   

 
ประเด็น   รายละเอียด 

๑.๑ รูปแบบการประเมิน ประเมินรวม 

๑.๒ จ านวนของคณะกรรมการ
ประเมิน  

ไม่น้อยกว่า ๗ คนต่อคณะ  ประกอบด้วย 
1) ประธาน           ๑ คน  
2) กรรมการ          5 คน 
3) เลขานุการ         ๑ คน  

๑.๓ คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน 

๑)  คุณสมบัติของกรรมการ ๑) เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได้ และ  
๒) เป็นผู้บริหารระดับคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี   
๓) เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ
สถาบันของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  
๔) เปนผูประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและสถาบัน 
ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหรือสถาบันอื่นจัดขึ้น 

๒) ประธานคณะกรรมการ* ๑) เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่เปนผูประเมิน
ภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน และ 
๒)ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
หรือสถาบันของ สกอ.” 
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ประเด็น   รายละเอียด 

๓) เลขานุการคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑) คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน พร้อมก าหนด
วันประเมินแต่ละคณะ ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒) ส านักงานประกันคุณภาพฯ ประสานงานและจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

๑.๕ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็น
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ประธานกรรมการ) ๓,๐๐๐ บาท/วัน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน(ประธานกรรมการ)    ๒,๕๐๐ บาท/วัน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(กรรมการ)            ๒,๐๐๐ บาท/วัน 
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ)              ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
๕) เลขานุการ                                          ๗๕๐  บาท/วัน 

๑.๖ ช่วงเวลาการประเมิน ก าหนดช่วงการประเมิน สปัดาห์ที่  1-2  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

๑.๗ เงื่อนไขเพิ่มเติม - 

 
 หน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถานปฏิบัติการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 
ประเด็น รายละเอียด 

๑.๑ รูปแบบการประเมิน ประเมินแยก 

๑.๒ จ านวนของคณะกรรมการประเมิน  ประกอบด้วย 
1) ประธาน          ๑  คน  
2) กรรมการ         ๒  คน 
3) เลขานุการ        ๑  คน  

๑.๓ คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน 

๑)  คุณสมบัติของกรรมการ ๑) เปนผูประเมินจากภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได้ และ  
๒) เป็นผู้บริหารระดับคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี   
๓) เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ
สถาบันของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  
๔) เปนผูประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะและ
สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหรือสถาบันอื่นจัดขึ้น 

๒) ประธานคณะกรรมการ* ๑) เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่เปนผูประเมิน
ภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน และ 
๒)ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
หรือสถาบันของ สกอ.” 

๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑) หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน พร้อม
ก าหนดวันประเมิน ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒) ส านักงานประกันคุณภาพฯ ประสานงานและจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ



67 

 

ประเด็น รายละเอียด 

ประเมินคุณภาพระดับคณะ 

๑.4  ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ 

๑) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเป็น
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(กรรมการ)           ๒,๐๐๐ บาท/วัน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ)             ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
๓) กรรมการ                                         ๑,๐๐๐ บาท/วัน 
๔) เลขานุการ                                         ๗๕๐  บาท/วัน 

๑.5 ชว่งเวลาการประเมิน ก าหนดช่วงการประเมิน สัปดาห์ที่  ๒-๓  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

๑.6 เงื่อนไขเพิ่มเติม - 
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ภาคผนวก 
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นโยบายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

 


