คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ปฏิ บั ติ ตำมนโนบำยกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำของมหำวิทยำลั ยรำชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และได้จัดทำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรทำงำน อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ในปี กำรศึ กษำ 2558 ส ำนั กส่ งเสริ มวิ ชำกำรและงำนทะเบี ยน รับกำรตรวจประเมิ นภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้กลำง
ใช้ประเมินทุกหน่วยงำน และตัวบ่งชี้เฉพำะ ใช้ประเมินกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน ดังนี้
ตัวบ่งชี้กลำง ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตั วบ่ งชี้ ที่ 1.1 กระบวนกำรพั ฒนำแผน ตั วบ่ งชี้ ที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิ นโครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ภำวะผู้นำของผู้บริหำรประจำหน่วยงำน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตั วบ่ งชี้ ที่ 2.4 ระบบกำรบริ หำรและพั ฒนำบุ คลำกร ตั วบ่ งชี้ ที่ 2.5 ระดั บควำมพึ งพอใจของผู้ รับบริกำร
ต่อกำรให้บริกำรของหน่ วยงำน องค์ประกอบที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก
กำรเงินและงบประมำณ และองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตัวบ่งชี้เฉพำะ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 5 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน
สนั บสนุ น ตั วบ่ งชี้ สสว. 5.1 ระบบและกลไกสนั บสนุ นกำรพั ฒนำและบริหำรหลั กสู ตร ตั วบ่ งชี้ สสว. 5.2
กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร และตัวบ่งชี้สสว.5.3 กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ ตัวบ่งชี้
สสว. 5.4 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน (ระบบกำรจัดกำรชั้นเรียน : CMS)
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปีกำรศึกษำ
2558 สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ประจำปีกำรศึกษำ 2558
เพื่ อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบั ติงำนให้ทุกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก ได้ดำเนิ นงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำ 2558 (1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) ให้เป็นไปตำมเกณฑ์องค์ประกอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำ รวมถึ งสำมำรถติ ดตำมผลกำรปฏิ บั ติ งำน
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ปีกำรศึกษำ 2558
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1
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
2
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
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11
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11
การกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
12
นิยามศัพท์
นิยามศัพท์
13
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
20
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2558
21
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
23
 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
28
 องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
30
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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และงานทะเบียน
แนวทางการการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

31
35
36
36

ภาคผนวก
ค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 2558

38

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------------------------------

บทที่ 1
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีชื่อตามพระนาม
สมเด็ จ พระราชปิ ตุ จ ฉา เจ้ า ฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีร าชสิ ริ น ธร ซึ่ งท่ า นได้ เล็ งเห็ น
ความสาคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิ ถุนายน
2475 ซึ่งมีส านั กงานทะเบี ยนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย
จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สานักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจั ดตั้งขึ้นเพื่อทา
หน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีสานักงานทะเบียนและวัดผล ทาหน้าที่
เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสานักส่งเสริมวิชาการ
รวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สานักส่งเสริมวิชาการ” วันที่ 10
มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัย ใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียน”
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา
ปัจจุบันสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัด การ ประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 0–2529–3598 หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598 กด 33
ปรัชญา
“บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี”
อัตลักษณ์
“บริการแบบกัลยาณมิตร”
วิสัยทัศน์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น หน่วยงานชั้นนาที่สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อ
มหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน
1

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริมคณาจารย์และบุ คลากรให้ ได้รับ การพั ฒ นาด้านวิช าการให้ มี
คุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนให้ มีคุณ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร
3. การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ และวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานบริหาร งานวิชาการและงานทะเบียน
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------------------------------------------------------------------นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่ายงาน
ทั้งผู้บ ริห ารและบุคลากรตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
อัน จะส่งผลให้ เป็ นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือโดยมีการกาหนดนโยบายการประกันคุณ ภาพ
ของสานัก และมีการจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544 และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
น

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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------------------------------------------------------------------นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพื่อการดาเนินการประกันคุณภาพของงานในแต่ละ
กลุ่มงานให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี และมาตรฐานสากล
3. จัดให้มีการดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของทุกกลุ่มงาน
ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็ นข้อมูลให้ ผู้ บริหารหน่วยงานนาไปใช้ในการพั ฒนาระบบ
การทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. สนับสนุนให้บุคลากรของสานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ มีการ
ติดตามและประเมินผล และนาระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ
6. ผู้ บ ริ ห ารต้ องน าข้ อมู ล ที่ ได้ จากรายงานสรุ ปผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. สนับสนุ นและส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานในหน่วยงาน ได้ดาเนินงานตามหลักการคุณภาพ
PDCA
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดประสิ ทธิผ ล จึงกาหนดแนวปฏิ บัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบุคลากรของสานัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้ บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้กาหนดนโยบาย รวมถึงให้คาปรึกษา ประสานงาน
ตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แต่งตั้งผู้กากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งกาหนดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทาให้เกิด
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน
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------------------------------------------------------------------3. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจาเป็น
4. จัดทาระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ข้อมูลสถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพื่อนามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
6. มี การพั ฒ นาคณาจารย์แ ละบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานทั้ งด้ านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพใน
การทางานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัย
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
อย่างสม่าเสมอและให้มีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและพัฒ นางานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับ คุณ ภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้ มีการบริห ารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
10. มีระบบการเสริมสร้างขวัญ และกาลั งใจแก่คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
11. จัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาซึ่งประกอบด้ว ย “ระบบการประกั น
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
พัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้ นสังกัดโดยให้ถือว่า
การประกัน คุณ ภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมีการจั ดทารายงานประจาปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณ ภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่ อรับรองการประกันคุณ ภาพภายนอก ซึ่งเป็น การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยคานึ งถึงความมุ่งหมาย หลั กการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ระดับ ซึ่ ง
ประเมิ น โดย “ส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
เรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ จั ด ท ามาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เป็ น กลไกระดั บ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย
การพัฒ นาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่ มี
สาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบัน
สามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ รวมถึงได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณ าและประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบัน อุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒ นาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
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------------------------------------------------------------------พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทั ดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง
ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตลอดจนสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่ ก าหนดทั้ ง มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาทั้ ง มาตรฐาน
สถาบัน อุดมศึกษา และสั มพันธ์กับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ
รวมถึ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึก ษาแห่ งชาติ จึงจาเป็น ต้ องมี ระบบประกัน คุณ ภาพที่
พั ฒ นาขึ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้ ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1
แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณ ภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วย
เหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์ (Output/Outcome) ซึ่ ง ต่ า งจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ เน้ น การ
ประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2.2

7

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------แผนภาพที่ 2.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นว่าเมื่อสานักมีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจาเป็นต้องจัดทา
รายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานประเมินคุณ ภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
ของสานัก การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
2.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่ อให้การบริ หารงานและการดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
และมีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา
ของมหาวิทยาลัย จึงกาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยวิ เคราะห์ แ ละทบทวนจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ข้ อเสนอแนะจากสภามหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดทาคู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานัก กาหนดช่วงระยะเวลา
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน และค่าเป้าหมายการดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้
4. ดาเนิ นการตามแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเก็บหลั กฐานในรอบปี
การศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานัก
5. ควบคุ ม ก ากั บ ติ ดตามผลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของส านั ก
โดยรายงานต่อผู้ บริ หารของหน่ วยงาน และมหาวิทยาลั ย 2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ
ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
6. จั ดท ารายงานการประเมิ นตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่ อรั บการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
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------------------------------------------------------------------7. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่
สานักได้รับมอบหมาย
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผู้ บริหารหน่วยงาน และมหาวิทยาลั ย
และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวาง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality Improvement Plan) รวมถึ งปรั บปรุงการด าเนิ นงาน แผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปี และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
9. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ์ และส่งมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
10. เตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
2.5 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ย น เพื่ อให้ มี ก ารประสานงานแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ให้ ค าปรึก ษาและให้ ก าร
สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก ดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บุคลากรของส านั ก ผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้กาหนดนโยบาย รวมถึงให้คาปรึกษา ประสานงาน
ตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แต่งตั้งผู้กากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งกาหนดกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทาให้เกิดการ
ดาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ดาเนิ นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานัก
4. จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรภายในส านั ก เพื่ อ สร้างความรู้ค วามเข้ าใจในงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในและรับทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก
5.จัดทาระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียนข้อมูล
สถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ (MOU) เพื่ อแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จั ดทารายงานการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก
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------------------------------------------------------------------แผนภาพ 2.3 แสดงโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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------------------------------------------------------------------2.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การด าเนิ น งานและเก็บ ข้อ มู ล (Do) การประเมิ น คุณ ภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม
D =ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 –
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)
C/S = ดาเนิ น การประเมิ นคุ ณ ภาพในระดั บหลั กสู ตร คณะ และสถาบั น ระหว่างเดือ น
มิถุนายน – สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A =วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยน าข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาวางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน (รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป
หรือจัดทากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
2.7 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น
2) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนด แนวทาง
และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
3) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทราบจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา ปรั บ ปรุง ตลอดจนได้ รั บ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ทาให้ มั่นใจว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถดาเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม
2.8 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ย นได้ รับ ผิ ด ชอบองค์ ประกอบ และตัวบ่ งชี้ ตามเกณฑ์
การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในของหน่ วยงานสนั บสนุ น และมี การเพิ่ มเติ มตั วบ่ งชี้ ตามภารกิ จ
ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้หลัก ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบจ านวน 9 ตั วบ่ งชี้ ได้ แก่ องค์ ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและ
การจั ดการ จ านวน 5 ตั วบ่ งชี้ องค์ ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ จานวน 1 ตั วบ่ งชี้ และ
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------------------------------------------------------------------องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
2) ตั ว บ่ งชี้ เฉพาะ เป็ น ตั ว บ่ งชี้ ที่ ใช้ ส าหรับ เป็ น แนวทางในการประเมิ น ภารกิ จ หลั ก ของ
หน่ วยงาน มีจานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงานสนับสนุน จานวน 4 ตัวบ่งชี้
2.9 การกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการใด
ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 3
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ ที่ชัด แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่ส ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้ แ บบรู ป ธรรม นพ.วิ จ ารณ์ พานิ ช ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า “การจั ด การความรู้ ” คื อ
เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความ
เป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวน
หนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
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------------------------------------------------------------------การบู ร ณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลื น ของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจั ด สรร ทรั พ ยากร การปฏิ บั ติ ก าร ผลลั พ ธ์ และการวิ เ คราะห์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
เป้ าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบั น (Organization-Wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิ ทธิผล เป็น
มากกว่ า ความสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น (Alignment) ซึ่ ง การด าเนิ น การของแต่ ล ะ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์
การเผยแพร่ งานสร้า งสรรค์ใ นระดับความร่วมมือระหว่า งประเทศ หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิ ปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การน าเสนอ
บทความวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ
คณะกรรมการจั ดประชุม ประกอบด้ว ย ศาสตราจารย์ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมิน บทความที่เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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------------------------------------------------------------------** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการ
ตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง สุนทีรย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรู ปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้ว ยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ
หรื อสู่ ความเป็ น เลิ ศตามเป้ าหมาย เป็ นที่ ยอมรั บในวงวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พนั้ น ๆ มี ห ลั กฐานของ
ความส าเร็ จปรากฏชั ดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบั ติ ตลอดจนความรู้ และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิ จัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรื อ วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ป รากฏใน
ฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของสถาบั น แผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบไปด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์
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------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุ ทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกล
ยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุ ทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ดาเนิ น การให้ กลยุ ทธ์นั้ น บั งเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้ เห็ นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงิ น ทุ น ที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสู ตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ น แผน ที่ ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การด าเนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมี
การระบุ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กหรื อหั ว หน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนิน การ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
หน่วยงานหรื อองค์ การระดั บ ชาติ หมายถึง หน่ว ยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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------------------------------------------------------------------หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้ ง ปวง ซึ่ ง วิ ญ ญู ช นพึ ง มี แ ละพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อาทิ ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์ก ารภายนอก เป็นต้น หลั กธรรมาภิบาลของการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)2 ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลั กประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) คื อ การถ่ า ยโอนอ านาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วน
1

ดูเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงานก.พ.ร.)
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------------------------------------------------------------------ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรมและอื่น ๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพร้องโดย
เอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทา
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้อ งมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุ ห น้ าที่ ภาระงานให้ ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้ าที่ ของอาจารย์ ประจ าตามที่ กาหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน โดยวางแผน ติ ด ตาม ทบทวนการด าเนิ นงานหลั ก สู ต ร และ
ปฏิบัติงานประจ าหลั กสู ตรนั้ นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร
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------------------------------------------------------------------ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลั กสู ตรที่ตรงหรือสั มพัน ธ์กับ หลักสู ตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการ
นาเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้ อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ ความ
เห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 4
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหน่วยงานสนับสนุน กาหนดให้ มีการดาเนินการ
ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้หลัก จานวน 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารประจาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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-------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินงาน
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ดังนั้ น หน่ ว ยงานต้ องกาหนดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ตลอดจนมีก ารพั ฒ นา แผนกลยุ ท ธ์และแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
แล้ว จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของ
หน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
21

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2-3 ข้อ
4-5 ข้อ
6-7 ข้อ
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
วงรอบการนับข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่ วยงานสนับสนุนมีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการโครงการ/
กิจกรรม เพื่อบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และกาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามสูตร
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม
จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนทั้งหมด

x 100 = ร้อยละ .....

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
ค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
100

x

5 = คะแนนที่ได้

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จ หมายถึง
1. ต้องมีการประเมินความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
2. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมทุกข้อ
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-------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารประจาหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหาร
ประจาหน่วยงานนั้น ๆ หากผู้บริหารประจาหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล
รับ ผิ ดชอบต่อสั งคม รักความก้าวหน้า ดูแ ลบุค ลากรเป็ นอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรภายนอก
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และกากับ ดูแล
ติดตามผล การดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการประจ าส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน
3.ผู้ บ ริ ห ารมีการกากั บ ติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ น งานตามที่ มอบหมายรวมทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้ บ ริห ารถ่ายทอดความรู้แ ละส่ งเสริม พั ฒ นาผู้ ร่ว มงาน เพื่ อให้ ส ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2-3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6-7 ข้อ
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------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ห น่วยงานแห่ง การ
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม
การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
การสร้ างบรรยากาศและวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ภ ายในหน่ ว ยงาน การก าหนดแนววิธี ป ฏิ บั ติ งาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ ในหน่วยงานให้
ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มี การกาหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้แ ละทั ก ษะอย่ างชัด เจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการกากับ ติดตาม การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
หรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
คาอธิบายตั วบ่งชี้ เพื่อให้ ห น่วยงานมีระบบบริห ารความเสี่ยง โดยการบริห ารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรมและกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ ตัวเงิน หรือ
ไม่ ใช่ ตั ว เงิ น เช่ น ชื่ อ เสี ย งและการฟ้ อ งร้ อ งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิ ธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปั ญหาล่วงหน้ า และโอกาสใน การเกิดเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญ หา
รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงานโดยมี
ผู้บ ริห ารระดับ สู งและตัวแทนที่รับ ผิ ดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
2. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการใน
ข้อ 1 และดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปั จ จั ย ภายนอก หรือ ปั จ จั ย ที่ไม่ส ามารถควบคุ มได้ที่ ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพั นธกิจของ
หน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริห ารหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมี บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องค์ ก ร มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภาระงานที่ ก าหนด ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารมอบหมายงานให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับ มีความพึง
พอใจในการทางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการ ที่จะธารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน นาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2-3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 -5ข้อ

26

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ซึ่งถื อเป็ น บทบาทของหน่ ว ยงาน การตอบสนองดังกล่ าวจะมี คุณ ภาพมากน้ อ ยเพี ย งใด สามารถ
สะท้อนได้จ ากความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
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คะแนน 5
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย จะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒ นา
หน่วยงานและบุคลากร
3. มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
4. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ : แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับ แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
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คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบั นจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
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คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)
คาอธิ บายตั วบ่ งชี้ การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
หน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานให้ เป็ น ไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดั บ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนดโดย
มหาวิทยาลั ย และหน่ วยงานต้น สั งกัด ตลอดจนหน่ ว ยงาน ที่ เกี่ ยวข้ องมีการวัดผลส าเร็จของการ
ประกัน คุณ ภาพภายใน รวมทั้งการรายงาน ผลการประกันคุณ ภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิ ตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพั ฒ นา คุ ณ ภาพของงานตามพั น ธกิจ ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น หลั กประกั น แก่ ส าธารณชนให้ มั่ น ใจได้ ว่า
หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกั บ พันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
(2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่ง
มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
(3) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท าแผนปรับ ปรุงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Improvement Plan)
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางาน
5. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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-------------------------------------------------------------------

บทที่ 5
องค์ประกอบ และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เฉพำะสำหรับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน จำนวน 1 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.2 กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.3 กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.4 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ สสว. 5.1
ระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบั น อุ ดมศึกษำมี หน้ ำที่ พั ฒ นำหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บ ปรัช ญำ ปณิ ธำน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและควำมพร้อมของสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร มีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำง
ปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำและดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนดเพื่อให้หลักสูตรใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
3. มี กำรติด ตำมให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมีก ำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
5. มีกำรกำกับติดตำมให้ทุกหลักสูตรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบมคอ. 7 ทุก
หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
31

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.2
กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุ ณ ภำพของคณำจำรย์ เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภำพของผู้ เรีย น
รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์
เพื่อให้ อำจำรย์ติดตำมควำมก้ ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะทำให้มหำวิทยำลั ยสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำจำกคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
3. มีกระบวนกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร และมีกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กำหนด
4. มีฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำรและผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรที่
เป็นปัจจุบันเผยแพร่ทำงเว็บไซต์
5. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ
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------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.3 กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำเป็นปัจจัยพื้นฐำนของควำมสำเร็จ ดังนั้น มหำวิทยำลัย
ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำม
โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่น
ที่จะเรียน และมีเวลำศึกษำเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรรับนั กศึกษำที่ส อดคล้ องกับ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้หลักสูตรและคณะนำไปใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน และดำเนินกำรตำมระบบ
ที่กำหนด
2. มีแผนกำรรับนักศึกษำที่กำหนดเป้ำหมำยโดยผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกหลักสูตรและคณะ
3. มีระบบและกลไกในกำรควบคุม ดูแลกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำ
4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำ
5. มีกำรนำผลกำรประเมินในข้อ 4 มำปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ
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------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.4 ระบบกำรจัดกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ควรมีกำรพัฒ นำระบบกำรจัดกำรงำน
ทะเบียนนักศึกษำ ที่สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อให้
เป็นระบบที่สมบูรณ์ สำมำรถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่
ใช้งำนได้ ทั้งเพื่อกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของบุคลำกร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student: FTES) หมำยถึง นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมำตรฐำนของกำรลงทะเบียน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรจัดกำรงำนทะเบียนนักศึกษำที่ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและมีกำรคิดจำนวนนักศึกษำ
เต็ มเวลำเที ย บเท่ ำ (Full Time Equivalent Student: FTES) รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรวิช ำกำร
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
3. มีกำรจัดทำรำยงำนสถิตินักศึกษำทุกระดับประจำปีกำรศึกษำ นำเสนอคณะกรรมกำร
วิชำกำร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ต่อภำคกำรศึกษำ
4. มีกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำและอัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจำกปีที่รับประเมิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรวิชำกำร
5. มีกำรส่งข้อมูล ตำมข้อ2-4 ให้แก่หลักสูตร คณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
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คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------------------------------

บทที่ 6
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
องค์ประกอบ
คุณภาพ

เป้า
หมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 5.3
ตัวบ่งชี้ที่ สสว. 5.4
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
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คะแนนการ
ประเมิน

คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2558

------------------------------------------------------------------ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
2
วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการ
5
จัดการ
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
1
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกัน
1
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจ
...
เฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
รวม
...
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ภาคผนวก 1
ค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2558
1) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้หลัก
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารประจาหน่วยงาน
4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้
5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
8 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

แปลผลคะแนน

8 ข้อ
ร้อยละ 95

5 คะแนน
4.75 คะแนน

6 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ค่าเฉลี่ย 4.51

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
4.51 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน

2) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจหน่วยงาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
1 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.2 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.3 การรับและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
4 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.4 ระบบการจัดการงานทะเบียน
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เป้าหมายการ
ดาเนินงาน

แปลผล
คะแนน

4 ข้อ

4 คะแนน

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน

