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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามสาระสาคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ระดับ
หลักสูตร คณะ และส านัก/สถาบัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ  
(คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ส านัก/สถาบัน (ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสถาบันอยุธยาศึกษา) ประกอบด้วย การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน   

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ และ
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ค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน
และมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1.2 ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้า
ส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/
สถาบัน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3.1.1.3 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกันคุณภาพ รองคณบดี 
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ 

3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบันและ
ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา 

3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

3.4 มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหรือคู่มือ
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้กับคณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา 

3.6 พัฒนาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูล และระบบการรายงานเพ่ือรับส่งและป้อนกลับข้อมูล
ให้กับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4. หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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6. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/
สถาบัน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 

8. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9. หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และก ากับ
ติดตามให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

10. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือน
ที ่12 ของปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท ากิจกรรม/
โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 
แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก/สถำบัน 

ให้ส านัก/สถาบัน เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ดังนี้ 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
หน่วยงานสนับสนุน โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการ
เป็นผู้ประเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/สถำบัน 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ตามระบบคุณภาพและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 

2) เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/สถาบันทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

3) เพ่ือให้ส านัก/สถาบัน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่าส านัก/สถาบัน
สามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก/สถำบัน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน โดยพัฒนา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้หลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน 

2) ตัวบ่งชี้เฉพำะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระดับส านัก/สถาบัน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยในแต่ละส านัก/สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 นี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ปริมาณภารกิจ/หน้าที่ทีส่ านัก/สถาบันนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ 
 
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือ
ด าเนินการไม่ครบที่จะได ้1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตำรำงสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ที่แสดงเครื่องหมาย  ปรากฏอยู่ในแถวของหน่วยงาน ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ปีท่ีนับผลด ำเนินงำน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

สนอ. สวท. สวพ. สอศ. 
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรภำยใน
ส ำนัก/สถำบัน 

     

1) การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ  

ปีงบประมาณ 2562     

องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

     

1) การรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561     
2) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีงบประมาณ 2562     
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีงบประมาณ 2562     
4) กระบวนการพัฒนาแผน  ปีงบประมาณ 2562     
5) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  ปีงบประมาณ 2561     
6) การบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ 2562     
7) การจัดการความรู้  ปีงบประมาณ 2562     
8) แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ 2562     
9) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีงบประมาณ 2562     
10) ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ปีงบประมาณ 2562     

11) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  ปีงบประมาณ 2562     
12) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  

ปีงบประมาณ 2562     

13) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

ปีงบประมาณ 2562     

14) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2562     
15) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ 2562     

16) การสร้างระบบในการพัฒนาวารสารวิชาการ
เพ่ือรองรับการประเมินการรับรองคุณภาพของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มท่ี 1 (Thai 
Journal Citation Index-TCI) 

ปีงบประมาณ 2562     

17) การบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562     
18) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ปีงบประมาณ 2562     
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หมำยเหตุ : ตัวอักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน เป็นดังนี้ 
 สนอ. หมายถึง ส านักงานอธิการบดี 

สวท. หมายถึง ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สอศ. หมายถึง สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ปีการศึกษา 2561 

ปีงบประมาณ 2562 

หลกัสตูร คณะ ส ำนกั/สถำบนั 

แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะ ส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย  
แผนกำรประเมินเทียบปีงบประมำณกับปีกำรศึกษำ 

แผนกำรประเมิน 
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 

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. 
-การประเมินระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย  
ใช้ปีกำรศึกษำ 

                 

-การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
ใช้ปีงบประมำณ 

                 

 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะ และส ำนัก/สถำบัน  

แผนกำรประเมิน 
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 

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. 
1.วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (P)                  
2.เก็บข้อมูล  12 เดือนตามตัวบ่ งชี้  (D) เพ่ือ
รองรับการประเมิน 

                 

3.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 

                 

4.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 

                 

5.จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้ง
กรรมการประเมิน 

                 

6.ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผลการ
ประเมินต่อคณะ/มหาวิทยาลัย/สภาฯ 

                  

7.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

                 

*สีฟ้ำ ระดับหลักสูตร, *สีเขียว หมำยถึง ระดับคณะ, *สีแดง หมำยถึง ระดับส ำนัก/สถำบัน  
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บทท่ี 2 

นิยามศัพท์ 
 

แผนกลยุทธ์ คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควร
ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย
ของชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

SWOT Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพของ
หน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
(Weaknesses) 3) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการ
ด าเนินงานขององค์กร (Threats) 

แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการ
ด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายค า เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี 

หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมส าหรับน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
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ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม
และชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม  ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ
รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม ในรูปแบบ
ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล 
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
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Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท าให้วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจจ าแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน
วิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพ่ือองค์กรจะได้
หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายในหรือ
ภายนอกองค์กรก็ได ้

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ปกครอง
นักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในองค์กร 
การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 
แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความเสี่ยง ซึ่งแผน

บริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา

ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงานสัมฤทธิ์ผล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือ
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น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง
นอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงานด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกัน  โดยมี
องค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติ
หน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ และภาคผนวก 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูล
ของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน  เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น 

นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะ
ช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้
ด้วย ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับสถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่
สถาบันควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่
เกิดจากการน าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ใน
ระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ คือ การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คือ การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือ การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ การป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ที่กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะ
ธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ คือ 1) ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น เพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  หรือที่เรียกว่า 
“ธรรมสิทธิ” (Moral Right) 2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) แบบผังภูมิวงจรรวม 
(Layout Designs of Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับทางการค้า (Trade 
Secret) ชื่อทางการค้า (Trade Name) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) โดยลักษณะของ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

งานวิจัย คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์หรือ
ตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  2) ศิลปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล  Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

หน่วยงานระดับชาติ คือ หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ เป็นต้น 

หน่วยงานระดับนานาชาติ คือ หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างประเทศ หรือจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) 
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บทท่ี 3 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหน่วยงานระดับส านัก/ สถาบัน 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน ก าหนดให้มีการด าเนินการจ านวน 2 
องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวน
ตัวบ่งชี้แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับส านัก/สถาบันโดยพัฒนา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน เป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและ
ตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ คือ  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบนั 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   

2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของหน่วยงาน
สนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ในแต่ละส านัก/สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 นี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณภารกิจ/หน้าที่
ที่หน่วยงานนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
2.1 ส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การรับนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 กระบวนการพัฒนาแผน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

2.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การสร้างระบบในการพัฒนาวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินการรับรอง

คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มท่ี 1 (Thai Journal 
Citation Index-TCI) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
2.4 สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบัน (ประเมินทุกส านัก/สถาบัน)(จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านัก/สถาบัน คือหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ท างานของส านัก/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ ส านัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 



18 

แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม                
ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก/สถาบัน

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของส านัก/
สถาบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย 

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย แล้วน าไปสู่การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 

- มีการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบันให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน
และผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- กระบวนการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 

2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้  และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดย  

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- มีการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี กับแผนยุทธศาสตร์ 

- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันและผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
- กระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก/
สถาบัน ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน โดย  

- มีการจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านัก/สถาบัน ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน 
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน และทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน ได้รับทราบ 
4) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผู้บริหาร

หน่วยงานทราบ โดย  
- มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  โดย

จัดท าในรูปแบบปฏิทินหรือ Gantt chart 
- มีการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/สถาบันและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การปรับปรุงพัฒนาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าส านัก/

สถาบันเพ่ือทราบ 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ปฏิทิน/Gantt chart การติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
5) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของส านัก/สถาบัน โดย 
- มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้บริหารและ

คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันพิจารณาแล้ว มาทบทวนและน าไปสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร

ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
- มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน

การด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน โดย 

- วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของหน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น  

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการท างาน บุคลากร และทรัพยากร

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้ใช้บริการ) 

- ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร 
และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 โดย 

- ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูงกลางต่ า 
ได ้ทั้งนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิติของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ 

- การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีตหรือ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

- การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวขึ้น
จริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน  ฐานะการเงิน 
ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ
ของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานสามารถน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้
ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้ 

- จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตามแผนต้อง
ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย 

- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่
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จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

- สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, Treat การลด
หรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความเสียหายทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน 

5) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

- มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 

- แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประจ าปี รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจากหน่วยงานก ากับ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

ผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
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ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

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

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย 
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- หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้และการก าหนดแผนปฏิบัติการใน
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 

- หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้านเทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้านการ
พัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นความรู้ที่หน่วยงาน

ก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย 
- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการท าผลงานวิจัย บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นคณาจารย์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
แก่นักศึกษา เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงถึงบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตาม

พันธกิจ 
3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
โดย 

- หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น 
การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

- หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และภายใน
สถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) โดย 

- มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากร
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กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้ง่าย 
- ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ

เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ 

5) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย 

- ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าความรู้ เคล็ดลับ หรือทักษะ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้  
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 

- ในการจัดท าแผน ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ควรมีข้อมูลพิจารณา
ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน ควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้าเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของส านัก/สถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจาก
ภายนอกและภายในสถาบัน 

 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการ
ท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ชมเชย 
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง  
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คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน 

เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน 
และของส านัก/สถาบัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านัก/สถาบัน แผนพัฒนาบุคลากรที่มีการเทียบกับค าอธิบาย

ลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
2) มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

- มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ส านัก/สถาบันวางไว้ 

- มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ในงาน 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดิน
ของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

- มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน 

- มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัล
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 

- มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และสนับสนุน
บุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

- มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
พัฒนางานร่วมกัน 

- มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ
ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
ในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ส านัก/สถาบันจัดให้บุคลากร การจัดเวทีหรือหาแหล่ง

ให้รางวัลต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน        

ที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
โดย 

- ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

5) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
ความส าเร็จของแผน 

- ส านัก/สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 

- มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลกรของส านัก/สถาบัน  

- สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน 
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือ
เป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควร
มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานการประเมินความส าเร็จ

ตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

- น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปจัดท าแผนการปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
- รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก่ 
1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย จัดท าประกาศไว้ อันประกอบด้วย การ

วางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือการควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง
พัฒนาเพือ่ให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล 

- ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลัก
และจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที ่อธิบายให้เห็นการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
- แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

2) มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

- มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

- มีกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ที่มีการแจ้งถึงนโยบายการประกันคุณภาพของ

หน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้ทราบถึงการให้ความส าคัญ
กับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  

- แผนกลยุทธ์ประจ าปีที่แสดงนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) การควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ  
(2) การจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  
(3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการก าหนดการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

- มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการการประกันคุณภาพภายใน 

- มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด 
พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR)  
- แผนการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

4) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดย 

- หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการประเมินคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน/พัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือ
การเพ่ิมเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน โดย 

- หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน อาทิ  
ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน
การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ, แบบส ารวจความคิดเห็น, การสัมภาษณ์   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและ
การท างานของหน่วยงานร่วมกัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทและพันธกิจที่ส าคัญ คือ การส่งเสริม

และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงาน
ได้บรรลุความส าเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักงานอธิการบด ี
 
ส านักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 

การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การรับนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 กระบวนการพัฒนาแผน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การจัดการความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินแบ่งผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์  

กองนโยบายและแผน (งานแผนและงบประมาณ,  
งานติดตามและประเมินผล) 

ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

กองนโยบายและแผน (งานแผนและงบประมาณ,  
งานติดตามและประเมินผล) 

ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

กองกลาง (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

ข้อที ่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที ่ดีจากความรู้ทั ้งที ่มีอยู่ใน  
ตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

กองนโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ) 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  
ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล) 

ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

กองนโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ) 

ดังนั้น (1) กองนโยบายและแผน  (2) กองกลาง (3) กองพัฒนานักศึกษา (4) กองบริการการศึกษา 
จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) กองนโยบายและแผน รับการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 (ข้อ1, ข้อ2, ข้อ4, ข้อ6) ตัวบ่งชี้ 2.4 ตัวบ่งชี้ 
2.6 ตัวบ่งชี้ 2.7  และ ตัวบ่งชี้ 2.9 

2) กองกลาง รับการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 (ข้อ3, ข้อ5) ตัวบ่งชี้ 2.5 และตัวบ่งชี้ 2.8 
3) กองพัฒนานักศึกษา รับการประเมิน ตัวบ่งชี ้2.2 และ ตัวบ่งชี้ 2.3 
4) กองบริการการศึกษา รับการประเมิน ตัวบ่งชี้ 2.1 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
ส านักงานอธิการบดี 
 

ส านักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2 
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : การรับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวยุวนารี  ฉิมพาลี, นางสาวสมจิตร์  สอนดา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จแต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตใจความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดในการรายงานการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การรับนักศึกษา 
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แนวทางในการประเมิน : การรับนักศึกษา 
- การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาโดยค านึงความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความ

พร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  
- เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของปัจจัยป้อน  (นักศึกษา) ที่เหมาะสมกับ

หลักสูตรที่ให้บริการและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA, ความรู้ พ้ืนฐานในสาขา, ภาษาต่างประเทศ,
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนฯลฯ)  

- เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

- นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตรใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

- ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 6. มีคู่มือการด าเนินงานและการแผยแพร่สู่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 -3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
7. มีการประเมินความพร้อมทางกายภาพของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย (ตบช. 6.1 ระดับหลักสูตร) 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และ ว่าที่ร้อยตรีสิทธา  ฉิมท้วม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
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4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  : กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองนโยบายและแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายพิชญพัฒน์  เหลืองอร่าม, นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์,  

นางอมรรัตน์  อมรนาถ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้นมีคุณภาพมีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้วจะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการ
อุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

4. มีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ/ส านัก/สถาบันที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผู้บริหารทราบ  
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6. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  : กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวพัชรี  รุ่งจ ารัส 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในอนาคตในปัจจุบันเพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นถูก
ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย“หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546” โดย
มาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต้องจัดท าบัญชีต้นทุน
ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผล
การค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้ส านักงบประมาณ
กรมบัญชีกลางและส านักงานก.พ.ร. ทราบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

2. มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนและด าเนินการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้หน่วยงานด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาบัน 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  : การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นายพิชญพัฒน์  เหลืองอร่าม , นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์,  

นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่นชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด
เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงาน
ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3. มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานภายในสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ

ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
5. มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7  : การจัดการความรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย 
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ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันการก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบกลไกการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ส านัก/สถาบันให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

4. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

5. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  : การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ เรียน
นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
รวมทั้งมีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

- ระบบการรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
- ระบบการบริหารอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.9  : การประกันคุณภาพการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม 
ตัวบ่งชี้: สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะโดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้
สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและด าเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในองค์ประกอบที ่2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึง
จ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
-  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   : 1. นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
     2. นางละเอียด  รามคุณ 
     3. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
     4. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องสมุดหนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี ้ : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
 2. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก  
    3. นายนิทัศน์  รสโอชา 
    4. นายวรพจน ์ วรนุช 
    5. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มี
จิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและสังคม รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด าเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีรายงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
4. มีการจัดการของเสียและมลพิษ 
5. มีการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
6. บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
7. มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
8. มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียวโดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายเจษฎา      สุขสมพืช 
       2. นายอ านาจ      แก้วภูผา 
       3. นางสาวมัทนียา     หามาลัย  
     4. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ทีส่อดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการจัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information System Plan) ของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5.  มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
       2. นายมานิช  โชติช่วง 
       3. นายอ าพล  เกิดชนะ 
       4. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
       5. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณา
การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี:  

สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)   
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน ยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

7. มีระบบการจัดหาข้อมูลแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6-7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : การสร้างระบบในการพัฒนาวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินรับรองคุณภาพของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มท่ี 1 (Thai Journal Citation Index-TCI) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี:  

สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้กระบวนการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ นับว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการสะท้อนคุณภาพของผลงานวิจัย 

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยช่องทางหนึ่ง คือ การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จึงต้องขับเคลื่อนให้วารสารวิชาการที่มีอยู่ได้รับการประเมินเพ่ือบรรจุเข้าในฐานข้อมูล TCI ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) และสร้างระบบในการ
พัฒนาวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการประเมินรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 
(Thai Journal Citation Index-TCI) ต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 

2. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงานอย่างชัดเจนได้มาตรฐาน 
3. วารสารมีก าหนดออกตรงเวลาและบทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 
 5. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ (Online Journal System) (OJS) 

ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี:  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 

โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์
มาจากทุกคณะ 

7. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการ โดยค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา หรือสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทาย
ในอนาคต และน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป  

 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-๖ ข้อ ๗ ข้อ 
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สถาบันอยุธยาศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

สถาบันอยุธยาศึกษา มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี: สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6-7 ข้อ 
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บทท่ี 4 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านัก/สถาบนั (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
 1.1    

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1   
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (จ านวน ....ตัวบ่งชี้) 
 2.1    

2.2    
2.3    

 2.4   
 2.5   
 2.6   
    

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2   
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2   

 
ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1.  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
-2

       
2.       

รวม        
ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1   
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2  
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


