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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปฏิบัติตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธำนี  และได้จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้สอดคล้องกับระบบ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำน อันจะส่งผล 
ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมินภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 1 องค์ประกอบ  2 ตัวบ่งชี้  คือ องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้       
ที่ 5.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ และเอกลักษณ์           
ของหน่วยงำนสนับสนุน และตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร  

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2557  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ทุกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก ได้ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2557 (1 สิงหำคม 2557 – 31 กรกฎำคม 2558) ให้เป็นไปตำมเกณฑ์องค์ประกอบ
คุณภำพ ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ รวมถึงสำมำรถติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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บทที่ 1 บทน ำ 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีชื่อตามพระนาม 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2475 ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย 
จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ส านักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีส านักงานทะเบียนและวัดผล ท าหน้าที่
เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการ
รวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ” วันที่ 10 
มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา  
 ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการ ประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  
นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
 ที่ตั้งปัจจุบัน 
 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  13180  หมายเลขโทรศัพท์  0–2529–3598 หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598 กด 33 
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 ปรัชญำ 
 “บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 

 
อัตลักษณ์ 

 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือ
มหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน 
 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 

ปรัชญำ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  23 กันยายน 
พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่ายงาน
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ  
ของส านัก  และมีการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544  และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       
 
 
 
 
 
 

 

นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 

งำนบริหำรทั่วไป 
 

งำนมำตรฐำนหลักสูตรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน งำนทะเบยีนและประมวลผล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
น 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูประถัมภ์ 
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       มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทมุธำนี 
ปีกำรศึกษำ 2557 

 

  หน้า 4  
  

  
 
  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้
ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการด าเนินการประกันคุณภาพของงานในแต่ละ
กลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี และมาตรฐานสากล 
 3. จัดให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการของทุกกลุ่มงาน 
ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารหน่วยงานน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลากรของส านักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ มีการ
ติดตามและประเมินผล และน าระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

6. ผู้บริหารต้องน าข้อมูลที่ ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
   
 

  
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี ้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบุคลากรของส านัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงให้ค าปรึกษา ประสานงาน  
ตรวจสอบ ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 2. แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งก าหนดกิจกรรม
การประกนัคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิด
การด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆขึน้  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

 3. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณท่ีมีตามความจ าเป็น 
 4. จัดท าระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ข้อมูลสถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
 6. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้งด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพใน  
การท างานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัย
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 7. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอและให้มีการด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย  
 9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 10. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ต่อหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม         
 11. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 



 

 

  หน้า 6 

                                                                                 ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ปีกำรศึกษำ 2557 
                                      มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ

 ์ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคณุภาพภายใน การประกันคณุภาพภายนอก 

การปฏิบัติงานของ
ส านัก สสว. 

การประเมินตนเอง
ของส านัก สสว. 

รายงานประจ าป ี

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ป ี

การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

การติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 



   ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่น แน่วแน่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกท่ีมุ่งเน้นที่คุณภาพ 
 3. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน
อยู่เสมอ 

4. มีการท างานเป็นทีม โดยแบ่งความรับผิดชอบ 
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ 

 6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน 
 8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ
กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรทีม่ีอยู่เพ่ือให้เกิดคุณภาพ 
 9. ขจัดอุปสรรคและหรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน และการสูญเสีย
ของผลผลิต   
 10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้
ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ทฤษฎี
ระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output)  โดย
เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle): PDCA (Plan – 
Do – Check – Act)  ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน ดังภาพที่ 1.3 
 
 
 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 1.3  ภาพแสดงระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์/ผลกระทบ โดยเน้น 
               ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

  ขั้นตอนระบบวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle): PDCA 
 1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในระบบ
การประกันคุณภาพไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการขั้นตอนนี้ สะท้อน
อยู่ในแผนงานประจ าปี ก ากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน  
 2. การด าเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การด าเนินการต่างๆ 
จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือก าหนดโดยหน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตาม
โครงสร้างการบริหารขององค์กร 
 3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการด าเนินงานรวมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ หากมี
ปัญหาหรือจุดอ่อนของการด าเนินการ ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 
 4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินการ
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินการของปีต่อไป  
 จากระบบดังกล่าว ท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงงานประกันคุณภาพการศึกษากับระบบการบริหารของหน่วยงาน 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนการด าเนินการที่เป็นแรงขับเคลื่อน
(Driver) ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 

Input 
 

Process 
 

Output 
Outcome 
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Satisfaction 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 P           D 
 

 

 A          C 

4  องค์ประกอบ 

ภำรกิจของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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Flow chart แสดงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 

  

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน ์

ปรัชญา 

พันธกิจ 

มาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต 

การประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้ จัดท า SAR 

พัฒนาและปรับปรุง 
ก าหนดเป้าหมาย 

แนวปฏบิัต ิ
การควบคุมคุณภาพ 

ด าเนินการ 

พัฒนาและปรับปรุง เก็บรวบรวมขอ้มูล
ประเมินผล 

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ประกันคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

องค์ประกอบท่ี 5 
ตัวบ่งช้ี 5.1, 5.2 

การวิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ และมาตรฐานของการควบคุม 
ติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน  กลไกที่ส าคัญมี 6 ประการได้แก่   
  1. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา    
  2. มีฝ่ายงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
  3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   
  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา   
  5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว  สามารถน าไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมีระบบ
กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 
  1.1 จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.2 ก าหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

1.4 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 2. จัดประชุม บุคลากรในส านักเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ  และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในการด าเนินงาน  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 
 4. ก าหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มงานภายในส านัก 

5. ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุ ด าเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยระบุดัชนีชี้วัด ( Performance 
indicator หรือ Key Performance indicator ; ค าย่อ KPI)และตัวบ่งชี้ของคุณภาพการศึกษา 

 กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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6. เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบ  และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก  จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรภายนอกที่รับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย 

7. ให ้ข ้อม ูลแก ่คณะกรรมการที ่มาตรวจสอบ ประเมิน และรับรองมหาวิทยาลัย 
(accreditation) 

8. รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง
ข้อด้อย 
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บทที่ 2 กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

 
 

 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับการ
ตรวจประเมินอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ทั้งนี้ หน่วยงานต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จ
ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม 

 2. เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
มหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าแนวทาง 
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยประยุกต์มาจาก คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 
2557 ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล
การประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน
คุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกกลุ่มงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

แนวทำงกำรจัดกำรกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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D = กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม ปีปัจจุบัน– เดือนกรกฎาคม ปีถัดไป) 

C = กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน
ของปีการศึกษาถัดไป 

A = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน        
โดยคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งต้องด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพ และ 
เพ่ือประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล 
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ตำรำงที ่2.1 ตารางแสดงแผนงานการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
    ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปีงบประมาณ

ถัดไป 

    ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)     
กิจกรรมด าเนินการ มิ.ย. – ก.ค. 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. 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวางแผนการ
ประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่ โดยประกาศ
ตัวบ่งช้ีก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ และแจกคู่มือการ
จัดท าSAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ี วิธีการ
และก าหนดการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี) 

                 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บข้อมูล
ระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ 
CHE QA Online (มีทีมงานให้ค าปรึกษากับบุคลากร 
และ/หรือฝ่ายงานในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามความเหมาะสม) 

                 

3. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง เพื่อจัดท า SAR  

                 

4. ผู้ รั บผิ ดชอบตั วบ่ งช้ี  ส่ งผลการด าเนิ นงานให้ 
ฝ่ายงานประกันคุณภาพของส านักเพื่อรวบรวมจัดท า SAR  

                 

5. งานประกันคุณภาพน าผลการประเมินของ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมาจัดท าเล่ม SAR และบนระบบ 
CHE QA Online และเตรียมรับการประเมินระดับ
หน่วยงาน (แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับ
หน่วยงาน) 
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    ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปีงบประมาณ
ถัดไป 

  ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)     

กิจกรรมด าเนินการ มิ.ย. – ก.ค. 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. 

6. ประเมินระดับหน่วยงาน                  
7. งานประกันคุณภาพ ปรับแก้และปรับปรุงข้อมูล
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online 
และเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย (แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย) 
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 1. กำรเตรียมกำรของหน่วยรับกำรประเมิน ก่อนกำรตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1.1 กำรเตรียมรำยงำนประจ ำปี 
 1.1.1 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้
รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
 1.1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่
ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

 2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม  อาจท าได้ในสองแนวทางคือ
จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามส่วนงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
ส่วนงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่
เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้  การน าเสนอ 
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก  เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็ว
และดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 
 ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่
ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง (Link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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  1.2 กำรเตรียมบุคลำกร 
 1.2.1 การเตรียมบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 
1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาท ิ

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็น
เช่นไร 

2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ 
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความ 
กระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ า 
ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2 การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมี
บุคลากร จ านวน 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งนี ้ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยรับการประเมินและมหาวิทยาลัย

เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อ ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมิน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3) มีรายชื่อ สถานที ่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะ 
เชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
   4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกส่วนงานว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการ
ประเมินก าหนด 

  5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้อง
สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันท ี

 1.3 กำรเตรียมสถำนที่ส ำหรับคณะผู้ประเมิน 
  1.3.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

  1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดย
เป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 



 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวดัปทุมธำนี  
ปีกำรศึกษำ 2557 

 

  หน้า 19  
  

                                                                            ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ
 ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวัดปทุมธำนี 

 

  2) จั ด เตรียมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ เครื่ องเขี ยน ในห้ องท างานและ
อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

  3)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
  4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
  5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
 1.3.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ

เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 1.4 กำรเตรียมกำรประสำนงำนกับทีมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
  1.4.1 มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
  1) คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่า

กึ่งหนึ่งเป็นอาจารย์จากภายนอกหลักสูตร หรือ ภายนอกคณะ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรง
กับสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

                       - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกหลักสูตร หรือภายนอกคณะ
ที่หลักสูตรสังกัด และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆที่จัดขึ้น โดยที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

 - กรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร และเป็นผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ที่จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น โดยที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

  2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะ /วิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะ/วิทยาลัย 

               - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกคณะ หรือภายนอก
คณะมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น โดยที่คณะ 
หรือ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการประเมิน ฯ ต้องเป็นผู้ที่
เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
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 - กรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ วิทยาลัย  และ              
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2557 ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ กรรมการประเมิน ฯ ต้องเป็นผู้ที่หน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

 3) คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน จ านวนไม่เกิน 3 คน  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของส านัก / สถาบัน 

                       - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและ
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิมยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น   

- กรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอก ส านัก สถาบัน  และ
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย               
ปีการศึกษา 2557 ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จัดขึ้น  

 4) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 
5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 

            - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยและ
เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา     

 - กรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น  
 1.4.2  มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง Username และ Password ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจ
เยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว      
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(ID Code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data Set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 

นอกจากนั้น ให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
และ e-mail Address ส าหรับติดต่อ 

 1.4.3 ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้
ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. กำรด ำเนินกำรของส่วนงำนรับกำรประเมินระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภำพ 

  2.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

 2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยมแต่เตรียมพร้อมส าหรับ การน า
เยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 2.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

 2.5 บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  3. กำรด ำเนินกำรของส่วนงำนรับกำรประเมินภำยหลังกำรประเมินคุณภำพ 
  3.1 ผู้บริหารระดับหลักสูตร  คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับ
ต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าส่วนงานชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
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 3.3 หลักสูตร  คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อไป 
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บทที่ 3 แนวทำงกำรพัฒนำตัวบ่งชี้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ 

 
 
   
  การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 
7 ประการ คือ  
 1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ ให้เป็นภาระ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่  สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือ
ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกของ สมศ.  
 4. ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
 5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นได้สังเคราะห์จากตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับส านัก และระดับมหาวิทยาลัย   
 6. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับการตรวจประเมิน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  
 7. เกณฑ์ที่เลือกใช้ประเมินจะเป็นเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม ข ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

หลักกำร 
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 1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ .2551-2565)ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
    1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
   2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1 เพ่ือน ามาพัฒนา
ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 
ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
   3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
   4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

5. ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
   5.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

วิธีกำรพัฒนำตัวบ่งช้ี 
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ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 5.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละ 
ตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น  

 
                       ตัวอย่ำงที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
         =   3.78   

            ตัวอย่ำงที่ 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้
ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
        =   2.04  

                      ตัวอย่ำงที่  3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 
200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  =      5
200,000 

152,500.35
    =  3.81 

 ตัวอย่ำงที่ 4 ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้           =        5
90

92.08
        =  5.00    

                  หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           
1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้

เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     
 

                  คะแนนที่ได้ =     
         
 
 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ         x  5 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตวับง่ชีน้ัน้ ๆ  
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 
  6. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของ
คะแนน 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 

 
 
 

  

 
 
 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้
ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 
โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  
 3. การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
เกณฑ์ข้อที่ 2   สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้
ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

แนวปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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 กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง การรวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองกร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  
 1. ความรู้ที่แฝงอยู่ในคน เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของ
แต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดแจ้ง โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  
 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย
รูปแบบตัวอย่างเช่น1   
 1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

                                                 
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”. 

นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งช้ี 

ภำยใน 
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4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
6. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
7. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่ งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงกา
ร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับประเทศอ่ืน 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใจต่างประเทศ 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
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 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ 
 กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 งำนวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ  
 
 จรรยำบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 

 จรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน
                                                 
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวจิัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
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หลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และ
ต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ  คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  6) 
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ  9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
 
 นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค  -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ 
   ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

     -   ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ  
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(12 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -   ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ 
    ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

     -   ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 
    ปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี ้
 ค ำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม -ถอน)  
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 SCH =     nici 

เมื่อ   ni  =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
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         SCH 
 FTES  =                      

              จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
 
 นักศึกษำภำคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการ
พิเศษ 

 นักศึกษำภำคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ
องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบายผู้ส่ง
มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคล
อบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า
แผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย       
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ในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้ เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมี
การระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   
 ระบบและกลไก  
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจั ดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลาย
ประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่
แตกต่างกันออกไป 
 วำรสำรระดับชำติ  หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่
เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) 
 วำรสำรระดับนำนำชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากล
อ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
ส านักงานฯ 
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 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมำภิบำล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสม 
จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่ วนราชการหรือหน่ วยงานที่ มีภารกิจคล้ ายคลึ งกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับ 
ชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ  การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ 

                                                 
3 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
4 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
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เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี  
ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท ์
 หลักสูตรสำขำวิชำชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา
เพ่ือให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 อำจำรย์ประจ ำ  หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่ มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
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 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  
9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
  
   กำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่นประดุจเป็นเพื่อสนิท โดยมีหลักการให้บริการดังนี้ 
   1. บริกำรด้วยควำมเต็มใจ (จิตบริกำร)  เป็นการให้บริการด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส 
กระตือรือร้น สะดวกและเป็นกันเอง 
   2. บริกำรด้วยวำจำสุภำพ เป็นการให้บริการด้วยค าพูดที่สุภาพ น้ าเสียงที่พูดชัดเจน เป็น
มิตร   
  3. บริกำรอย่ำงผู้รู้   เป็นการให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการ
ไม่รู้ด้วยความชัดเจน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. บริกำรแบบผู้แนะน ำที่ดี  เป็นการแนะน าบริการที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
   5. บริกำรด้วยควำมอดทน เป็นการรับฟังค าติชม การซักถามซ้ า ๆ หรือ บ่อย ๆ และ
อดทนต่อค าพูดและอารมณ์ฉุนเฉียวของผู้รับบริการ โดยไม่เกิดอารมณ์คล้อยตาม   
  6. บริกำรอย่ำงมืออำชีพ การที่ผู้ให้บริการสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ โดย
เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่ให้บริการอย่างลึกซึ้ง และรวดเร็ว 
  7. บริกำรเสมอภำค ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามล าดับก่อน – หลัง 
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กำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบคุณภำพและค่ำเป้ำหมำย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
  

 ในปีการศึกษา 2557  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีจ านวนองค์ประกอบคุณภาพ 1 องค์ประกอบ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  และมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ตัวบ่งชี้  โดยก าหนด
เป้าหมาย ดังตารางที ่3.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1  ตารางองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และการ 
                 ก าหนดเป้าหมาย (สกอ.) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำยปี 2557 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
1 5.1 การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ และเอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน 
5-6 ข้อ 4 คะแนน 

2 5.2 บริการแบบกัลยาณมิตร  (ตัวบ่งช้ีพัฒนา) 4 ข้อ 4 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำยองค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ปีกำรศึกษำ 2557 
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บทที่ 4 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน แนวทำงกำรด ำเนินงำน และ
หลักฐำนที่ควรมี  

 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลัก และมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานผ่านคณะและหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
 

 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification                                
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา  
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

หลักกำร 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง   
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลัก และมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะและหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มำตรฐำน :    
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี    
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 2. ด าเนินการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง      
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  ที่โดยอธิบายผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน  2  ตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1      :   กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของหน่วยงำนสนับสนุน 
 



 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวดัปทุมธำนี  
ปีกำรศึกษำ 2557 

 

  หน้า 39  
  

                                                                            ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ
 ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวัดปทุมธำนี 

 

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

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 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงำนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน มหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถำบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงำน และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์  และเสนอ
ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
   1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านัก โดยให้วิเคราะห์ SWOT 
ของส านัก เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร 
         1.2 มีการประชุมเพ่ือสร้างการรับรู้และพิจารณาร่วมกัน เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก และก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
         1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี โดยน าแผนกลยุทธ์
มาสู่การปฏิบัติ แปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
           1.4 มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร และบุคลากรของส านัก เพ่ือพิจารณาก าหนดตัว
บ่งชี้ (KPI) เป้าหมาย โครงการต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
         1.5  หน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
         1.6  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและมีการรายงานผล
การด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ภายในระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 
         1.7 มีการน าแผนกลยุทธ์ส านักไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยระบุตัวบ่งชี้
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรของส านัก   
   1.8 มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   1.9  มี ก ารก ากั บ ติ ดตามการด า เนิ น งานตามแผน กลยุท ธ์ท างการเงิน และ                 
มีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร  ภายในระยะเวลา 6 
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เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง 
       1.10 มีการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและเสนอต่อที่ประชุมส านัก  
  2. ด ำเนินกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน และควำมม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง และจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็น
ระบบ รำยงำนต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย รวมถึงติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนไปใช้ในกำรวำงแผนกำรตัดสินใจ 
         2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณท าหนาที่ด าเนินการ 
วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธของหน่วยงานและท าการประเมินมูลคา
ของทรัพยากรที่ตองใช ซึ่งจะเปนงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนดแหลงที่มาของ
งบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัยเพ่ือจะน าขอมูลเหลานั้น
มาจัดท างบประมาณประจ าปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 
         2.2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
         2.3 มีการก าหนดหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ และควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
         2.4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ประกอบไปดวยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
        2.5 จัดท ารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารการเงินและงบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ก ากับ ติดตามผล
การใชเงินว่าตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการท างานอย่างไรบาง                
มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
          
  3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน  เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
         3.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน       
     3.2  มีการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง  
   3.3  มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน   
         3.4  มีการจัดท าแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง   
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        3.5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   3.6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
  4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ที่โดยอธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
         4.1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
   4.2 มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึง Input และ Output  ซึ่งเป็นไปตามแผน เป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ก าหนด 
         4.3 มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
         4.4 มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัด
การศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        4.5 ผู้บริหารของส านักได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการหรือคณะท างาน ในกิจการของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
   4.6 ผู้บริหารได้มีการประเมินผลงานของบุคลากรโดยใช้หลักความโปร่งใส มีการพิจารณา
ผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดยเปิดเผยผลการประเมินให้ทราบและเสนอแนะแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนางานของส านัก มีการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
   4.7  มีการบริหารงานและก ากับการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  มีการแบ่งงานตาม
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ และคณะท างาน
ต่างๆ 
   4.8  มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักและมอบหมายงานในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการให้รองผู้อ านวยการส านัก 
   4.9  มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   4.10 มีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจโดยยึดหลัก ความเสมอภาค           
ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆของส านัก 
   4.11 มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติร่วมกันเพ่ือ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของส านัก 
  5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำนจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
         5.1 การก าหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ    
     5.2 ก าหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต 
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         5.3 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 
         5.4 การรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่ก าหนดที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
        5.5 การน าความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
  6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร 
         6.1 มีการจดท าแผนการบริหาร โดยน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดท าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ 
   6.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   6.3 มีการติดตามประเมินผลของการบริหาร และแผนพัฒนาบุ คลากรต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามพันธกิจ      
  7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำนที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนหน่วยงำนตำมปกติที่ประกอบด้วยกำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
         7.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
   7.2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
         7.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
         7.4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
        7.5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
   7.6 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   :         ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน
ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด  อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 
 
   กำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่นประดุจเป็นเพื่อสนิท โดยมีหลักการให้บริการดังนี้ 
   1. บริกำรด้วยควำมเต็มใจ (จิตบริกำร)  เป็นการให้บริการด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส 
กระตือรือร้น สะดวกและเป็นกันเอง 
   2. บริกำรด้วยวำจำสุภำพ เป็นการให้บริการด้วยค าพูดที่สุภาพ น้ าเสียงที่พูดชัดเจน เป็น
มิตร   
  3. บริกำรอย่ำงผู้รู้   เป็นการให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการ
ไม่รู้ด้วยความชัดเจน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. บริกำรแบบผู้แนะน ำที่ดี  เป็นการแนะน าบริการที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
   5. บริกำรด้วยควำมอดทน เป็นการรับฟังค าติชม การซักถามซ้ า ๆ หรือ บ่อย ๆ และ
อดทนต่อค าพูดและอารมณ์ฉุนเฉียวของผู้รับบริการ โดยไม่เกิดอารมณ์คล้อยตาม   
  6. บริกำรอย่ำงมืออำชีพ การที่ผู้ให้บริการสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ โดย
เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่ให้บริการอย่างลึกซึ้ง และรวดเร็ว 
  7. บริกำรเสมอภำค ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามล าดับก่อน – หลัง 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 2. มีการวางแผนการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ และจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
  ในการให้บริการ เสนอต่อที่ประชุมส านัก 
 4. มีผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ในทุกด้าน    
 5. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และมีการสนับสนุนส่งเสริม 
  ให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  : บริกำรแบบกัลยำณมิตร 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 

 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำร 
   1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการให้บริการแบบกัลยาณมิตร 
  2. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำร 
           2 .1 มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาแนวคิด ความหมาย การบริการแบบ
กัลยาณมิตร 
         2.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้การให้บริการแบบกัลยาณมิตร 
         2.3 มีการประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการแบบกัลยาณมิตร 
  3. มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำร และจัดท ำรำยงำนสรุปผล
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร เสนอต่อท่ีประชุมส ำนัก 
         3.1 มีการประเมินผลการให้บริการจากผู้รับบริการ 
  4. มีผลคะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 ในทุกด้ำน    
           4.1 มีการประเมินผลการให้บริการจากผู้รับบริการ โดยที่คะแนนประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ในทุกด้าน 
  5. น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำร และมีกำรสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดกำรใหบ้ริกำรแบบกัลยำณมิตรอย่ำงต่อเนื่อง 
     5.1 มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และมีการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 5 กำรวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ และมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 
 
 

 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 
5 ประการ ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้  คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน การด าเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 
4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จึงจะ
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  5 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้ง 
พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการทางวิชาการ 
4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารและการจัดการ   
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้
ก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ในบทที่ 3 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 5.1 
 
ตำรำงท่ี 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต หรือผลลัพธ์ รวม 
5. การบริหารจัดการ - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2  2  

รวม - 2  2 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีเพื่อกำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบคุณภำพ 5 ด้ำน 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย 
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน 
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มี
ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
  1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ  
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
  1.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
  1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ 
     มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา

อย่างมีดุลยภาพ 
  ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ มีการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีเพื่อกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
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1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของ การอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาค
ส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ
บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
  3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
สังคม และประเทศชาติ 
  4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศ อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ค. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 



 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวดัปทุมธำนี  
ปีกำรศึกษำ 2557 

 

  หน้า 48  
  

                                                                            ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ
 ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวัดปทุมธำนี 

 

  1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน าไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2 
 
ตำรำงท่ี 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ด้ำน
ปัจจัยน ำเข้ำ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน 
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ 
   บัณฑิต 

- - - - 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร 
   จัดการอุดมศึกษา 
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- - - - 

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 

และ 5.2 
- 2 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ  
   พัฒนาสังคมฐานความรู้ 
   และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- - - - 

รวม - 2 - 2 
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 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ลงใน
มุมมองด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 

 
ตำรำงท่ี 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้ำนบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ด้ำน 
ปัจจัยน ำเข้ำ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน 
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  - 1 

2. ด้านกระบวนการภายใน - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
(ข้อ 1,3,4 และ 7) 

-  

3. ด้านการเงิน - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1(ข้อ 2) - 1 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
(ข้อ 5 และ 6) 

-  

รวม - 2 - 2 
 
 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่
มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย 
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

ตัวบ่งช้ีเพื่อกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
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 1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  1.1 ด้ำนกำยภำพ 
   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี มี
ห้องครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมี จ านวน
เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวน
เพียงพอตอ่การจัดการศึกษา 
  ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
  1.2 ด้ำนวิชำกำร 
    สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี 
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ 
  1.3 ด้ำนกำรเงิน 
    สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธ
กิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของ
รายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน า
รายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงิน ทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
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  1.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ นโยบาย การด าเนินการตามแผน การบริหารบุคคล         
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
รวมทั้งก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมาย  ที่ก าหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
ความคุ้มค่า 

 2. มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ ประกอบด้วย 
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
    สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรง
ตามแผน การรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิต
บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดให้มีข้อสนเทศ      
ที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2 ด้ำนกำรวิจัย 

    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท า
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์  และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใน
วงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3 ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
    สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง
และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพ่ือ
แสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า
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หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  2.4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบัน
ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง และมีสุนทรียะต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ
ควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อย 
แต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบัน แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 
 

ตำรำงท่ี 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มำตรฐำน 

สถำบันอุดมศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ด้ำน 
ปัจจัยน ำเข้ำ 

ตัวบ่งชี้ด้ำน 
กระบวนกำร 

ตัวบ่งชี้ด้ำน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ และ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

    

   (1) ด้านกายภาพ - - - - 
   (2) ด้านวิชาการ - - - - 
   (3) ด้านการเงิน  - - - 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ,5.2 - 2 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  - - - 
   (2) ด้านการวิจัย - - - - 
   (3) ด้านการให้บริการทาง 
        วิชาการแก่สังคม 

- - - - 

   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม 

- - - - 

รวม - - - 6 
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ภำคผนวก 

 



 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวดัปทุมธำนี  
ปีกำรศึกษำ 2557 

 

  หน้า 54  
  

                                                                            ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ
 ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จังหวัดปทุมธำนี 
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ภำคผนวก ก  
แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ตัวบ่งชี ้5.2 
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แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการเคาน์เตอร์ และงานบริการตามภารกิจ และน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงงานให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง) 
1. ประเภทผู้รับบริการ   
   ౦ นักศึกษาปัจจุบัน ౦ ศิษย์เก่า ౦ ประชาชนทั่วไป ౦ อาจารย์ ౦ เจ้าหน้าที ่౦ ผู้สมัครเข้าศึกษา   

2. สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)  
   ౦ ชั้นปีที่ 1   ౦ ชั้นปีที่ 2   ౦ ชั้นปีที่ 3   ౦ ชั้นปีที่ 4   ౦ ชั้นปีที่ 5   ౦ นักศึกษาตกค้าง 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด(ท่ีส าเร็จการศึกษา)   
   ౦ ต่ ากว่าปริญญาตรี   ౦ ปริญญาตรี   ౦ ปริญญาโท   ౦ ปริญญาเอก  

4. เพศ   
   ౦ หญิง   ౦ ชาย 

5. อายุ   
   ౦ น้อยกว่า 20 ปี   ౦ 20-29 ปี   ౦ 30-39 ปี   ౦ 40-49 ปี   ౦ 50 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ… 
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ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในประเด็นต่อไปนี้ มาก-น้อย 
เพียงใด  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด  
โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงดับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน 
 

ประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรให้บริกำร 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม      
1.2 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง      
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ตำมอัตลักษณ์ “บริกำรแบบกัลยำณมิตร”) 
2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ      
2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ       
2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม      
2.4 ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ       
2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ      
2.6 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้      
2.7 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

     

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

     

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site       
3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก      

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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ภำคผนวก ข 
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 
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รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  ส่วน มีรายละเอียดดังนี้  
1.  ส่วนน า  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่   

1.1  บทสรุปผู้บริหาร 
1.2  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1.4  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
1.5  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.7  จ านวนนักศึกษา 
1.8  จ านวนคณาจารย์และบุคลากร 
1.9  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
1.10  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 2.  ส่วนสาระ  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด  
โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ  ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และ
การประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก 
สถาบัน กอง ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่  กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน 
กอง ด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามเกณฑ์  การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้
นั้นๆ  และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้  ตามราย
องค์ประกอบ     
 3. ส่วนสรุป  สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่นแนวทางเสริม  
จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ  เพ่ือปรับปรุงแผนในการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป 

4. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูลพ้ืนฐานของแต่
ละหน่วยงาน 
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          กำรก ำหนดรหัสหลักฐำนอ้ำงอิงเป็นตัวเลข 
รหัส ควำมหมำย 

ตัวที่หนึ่ง องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวที่สอง ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
ตัวที่สาม เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวที่สี่  (ในวงเล็บ) ล าดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ประกอบด้วยเอกสารเพ่ิมเติมซึ่งมีความ
สมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ  เป็นเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็นเอกสารที่มีการ
อ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีส าคัญในการชี้วัดผลของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

5.1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
5.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.4  ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวทำงกำรจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิงตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมิน 
1. ก าหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง  และการก าหนดรหัส 
2. ก าหนดสถานที่จัดเก็บ 
3. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับจัดเก็บ  เช่น  ตู้  แฟ้มสัน  แฟ้มแขวน 
4. ก าหนดผู้มีหน้าที่จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน 
5. การก าหนดงบประมาณสนับสนุน 
6. การก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 

        

     องค์ประกอบที่  1 
                       ตัวบ่งชี้ที่  1 
     ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน 
   1.   1.    1.    (1) 
     
        ล าดับที่หลักฐาน 1                                                        
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สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ได้ที่ www.qa.vru.ac.th 
รูปแบบกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงำนสนับสนุน 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  E-mail :  
 

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

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

หมำยเหตุ : ปีงบประมำณ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 

SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคล้ องกั บกลุ่ มสถาบั นและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนา
ไปสู่ แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่ อให้ บรรลุ ผลตามตั วบ่ งช้ี และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

 2 ด าเนินการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงติดตามผลการใช้
เงินให้ เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้ อมู ลจากรายงานไปใช้ ในการวาง
แผนการตัดสินใจ 

  

http://www.qa.vru.ac.th/
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มี ข้อ เกณฑ ์ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนิ นงานตามพั นธกิ จของ
หน่วยงาน  เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

  

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ ในตั วบุ คคล ทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ
ตามประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจ
ของหน่วยงานจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อั กษรและน ามาปรั บ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

  

 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริหารงาน
หน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

  

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

……  ข้อ 
....... ข้อ 

(ข้อ .....- ข้อ .....) 
   ....... คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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จุดแขง็/แนวทำงเสริมจดุแขง็/จดุที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง/วิธีปฏบิัติทีด่ี/นวัตกรรม 

จุดแข็ง 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 บริกำรแบบกัลยำณมิตร   (ตัวบ่งช้ีพัฒนำ)  

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  
1)  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
1)  

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  E-mail :  
 
 

 เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 2. มีการวางแผนการด าเนินงานด้านการให้บริการ 
 3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ และจัดท ารายงานสรุปผลความพึงพอใจ 
  ในการให้บริการ เสนอต่อที่ประชุมส านัก 
 4. มีผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 ในทุกด้าน    
 5. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และมีการสนับสนุนส่งเสริม 
  ให้เกิดการบริการแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง  
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน   
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
  
 
 
 

  
 
 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำยปี 2557 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

มีผลการด าเนินงาน .. ข้อ ..... ............. .................... 
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ภำคผนวก ค 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
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