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ค ำน ำ 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปฏิบัติตำมนโนบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  และได้จัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำน อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พันธกิจมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2558 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รับกำรตรวจประเมินภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  โดยก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้กลำง          
ใช้ประเมินทุกหน่วยงำน และตัวบ่งชี้เฉพำะ ใช้ประเมินกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้กลำง ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรประจ ำหน่วยงำน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร             
ต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน องค์ประกอบที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก
กำรเงินและงบประมำณ และองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ตัวบ่งชี้เฉพำะ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 5 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน
สนับสนุน ตัวบ่งชี้สสว. 5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร ตัวบ่งชี้สสว. 5.2             
กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และตัวบ่งชี้สสว.5.3 กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ ตัวบ่งชี้     
สสว. 5.4 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน (ระบบกำรจัดกำรชั้นเรียน : CMS)     

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2558  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ทุกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก ได้ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ        
ในปีกำรศึกษำ 2558 (1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) ให้เป็นไปตำมเกณฑ์องค์ประกอบคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ รวมถึงสำมำรถติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน                 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
              ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

              ปีกำรศึกษำ 2558 



สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
บทที่ 1 บทน า  
 ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  1 
 พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ 2 
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 
 แนวปฏิบัติในการประกนัคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 4 
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 6 
 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 6 
 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 7 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 
 กระบวนการและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 11 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงานสนบัสนุน 11 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11 
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 12 
บทที่ 3 นิยามศัพท์  
 นิยามศัพท ์ 13 
บทที่ 4 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลกัและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2558 
20 
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บทที่ 5 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีชื่อตามพระนาม 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิ ถุนายน 
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 
 
 ปรัชญา 
 “บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 

 
อัตลักษณ์ 

 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือ
มหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน 

บทท่ี 1 
บทน า 
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 พันธกิจ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มี
คุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน   
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร 
 

 3. การพัฒนาระบบการบริหาร บริการ และวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานบริหาร งานวิชาการและงานทะเบียน 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  23 กันยายน 
พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่ายงาน
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือโดยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ        
ของส านัก  และมีการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544  และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูประถัมภ์ 
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1. ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน                           

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

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลากรของส านักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ มีการ
ติดตามและประเมินผล และน าระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

6. ผู้บริหารต้องน าข้อมูลที่ ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานในหน่วยงาน ได้ด าเนินงานตามหลักการคุณภาพ 
PDCA 
 
 
 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบุคลากรของส านัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงให้ค าปรึกษา ประสานงาน  
ตรวจสอบ ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งก าหนดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิด
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 



คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศกึษา 2558   

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

 5 

 3. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจ 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 าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม         
 11. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
พัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ระดับ ซึ่ง
ประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
เรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน 
 
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มี
สาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบัน
สามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ รวมถึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการพิจารณาและประเมินคุณ ภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
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พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง
ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่ ก าหนดทั้ งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ งมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ 
รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1 
 
แผนภาพที่ 2.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วย
เหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ เน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2  แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

จากแผนภาพที่  2.2  จะเห็นว่าเมื่อส านักมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี            
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
ของส านัก การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   
 

2.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และมีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้ อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. จัดท าคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก ก าหนดช่วงระยะเวลา
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    จัดเก็บหลักฐานในรอบปี

การศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก 

5. ควบคุม ก ากับติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก           
โดยรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย   2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ            
ภาคการศึกษาที่ 2/2558)  

6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ปี (ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2558)  
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7. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่
ส านักได้รับมอบหมาย   

8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย   
และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

9. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ์ และส่งมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

10. เตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

2.5 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก ดังนี้ 

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

2. แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิดการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน 

3. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก   
4. จัดประชุมบุคลากรภายในส านักเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและรับทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
5.จัดท าระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียนข้อมูล

สถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
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แผนภาพ 2.3 แสดงโครงสรา้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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2.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม  

D =ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A =วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 
หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 
2.7 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน     
 1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพและ
กลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  
 2) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนด แนวทาง
และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
 3) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง     
 4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด     
 5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม  
 
2.8 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับผิดชอบองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ ์       
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน  และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจ             
ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้หลัก   ประกอบด้วย 4  องค์ประกอบจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและ
การจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และ
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
 2) ตัวบ่งชี้ เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงาน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   

  2.9 การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด 
ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน 0.00-1.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน 1.51-2.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน 2.51-3.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน 3.51-4.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดี  
   คะแนน 4.51-5.00   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม  นพ .วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ 
เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความ
เป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
 (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวน
หนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

 การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์   ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง   (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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 การบูรณาการ  (Integration) หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-Wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (Alignment) ซึ่ งการด าเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ   
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ  (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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           ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์   (Full Paper) และได้รับการ
ตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง  สุนทีรย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 

 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 

 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล  ได้ แก่   ฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  
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วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควร
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกล
ยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผน   ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมี
การระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
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 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง 
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)2 ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10  องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ 
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วน
                                                           
1 ดูเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านกังานก.พ.ร.) 
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ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง   ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพร้องโดย
เอกฉันท์ 

 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548)    
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้ 
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และ
ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
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ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว  (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที ่2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี ้กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น   
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการ
น าเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 4 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้หลกัและเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหน่วยงานสนับสนุน ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 4 องค์ประกอบ  9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ            

โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน 
 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 และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
วงรอบการนับข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา แผนกลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรของ
หน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของ

หน่วยงาน  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด  
เกณฑ์การประเมิน  :   โดยการแปลงค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามสูตร 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม x 100   = ร้อยละ ..... 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนทั้งหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

ค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  

x 
 

5 = คะแนนที่ได้ 
100 

 
หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ หมายถึง  
1. ต้องมีการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมทุกข้อ  
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  คือ ผู้บริหาร
ประจ าหน่วยงานนั้น ๆ หากผู้บริหารประจ าหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และก ากับ ดูแล 
ติดตามผล การด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง  จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด

ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาหน่วยงาน  

3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มศักยภาพ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

7. ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2-3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การจัดการความรู้  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่ง การ
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม 
การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ ในหน่วยงานให้
ดียิ่งขึ้น  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน  
2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

5. มีการก ากับ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
หรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของ ตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า และโอกาสใน การเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานโดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  

2. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการใน  
ข้อ 1 และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  เพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 2.4   ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด  ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับ มีความพึง
พอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการ ที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 -5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต  
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  สามารถ
สะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

เกณฑ์การประเมิน   
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
ค่าเฉลี่ย 

1.51-2.50 
ค่าเฉลี่ย 

2.51-3.50 
ค่าเฉลี่ย 

3.51-4.50 
ค่าเฉลี่ย 

4.51-5.00 
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องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานในมหาวิทยาลัย จะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานได้รับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 
3. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
4.  มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งบประมาณ
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แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
หน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการรายงาน ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

การประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพัฒนา คุณภาพของงานตามพันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า 
หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตตามพันธกิจที่มีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย             

      (1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
   (2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่ง

มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา      
   (3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ  (Quality 

Improvement Plan)  
4. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน  
5. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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บทที่ 5 
องค์ประกอบ และตัวบ่งชีเ้ฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เฉพำะส ำหรับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน จ ำนวน 1 องค์ประกอบ  4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.2 กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.3 กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.4 ระบบกำรจัดกำรงำนทะเบียน  

 
ตัวบ่งชีท้ี ่สสว. 5.1  ระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถำบันอุดมศึกษำมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและควำมพร้อมของสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร มีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง 

 เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำง

ปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
2. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดเพ่ือให้หลักสูตรใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
3. มีกำรติดตำมให้ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  
5. มีกำรก ำกับติดตำมให้ทุกหลักสูตรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบมคอ. 7 ทุก

หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.2 กำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน
รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ 
เพ่ือให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำจำกคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (กพอ.) และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 2. มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 3. มีกระบวนกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 4. มีฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่
เป็นปัจจุบันเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 

5. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ สสว.5.3  กำรรับและส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  นักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ ดังนั้น มหำวิทยำลัย
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำ เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำม
โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่น
ที่จะเรียน และมีเวลำศึกษำเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำที่สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของ

มหำวิทยำลัย เพ่ือให้หลักสูตรและคณะน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน และด ำเนินกำรตำมระบบ
ที่ก ำหนด 

2. มีแผนกำรรับนักศึกษำท่ีก ำหนดเป้ำหมำยโดยผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกหลักสูตรและคณะ   
 3. มีระบบและกลไกในกำรควบคุม ดูแลกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
 4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 4 มำปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรรับนักศึกษำ 
  

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

  2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ  
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สสว.5.4    ระบบกำรจัดกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียน  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
วงรอบการนับข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2558 (สิงหำคม 2558-กรกฎำคม 2559)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ควรมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำน
ทะเบียนนักศึกษำ ที่สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้
เป็นระบบที่สมบูรณ์ สำมำรถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่
ใช้งำนได้ ทั้งเพ่ือกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของบุคลำกร ทั้งนี้ ระบบนี้ต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
 นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student: FTES) หมำยถึง นักศึกษำที่
ลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์จ ำนวนหน่วยกิตมำตรฐำนของกำรลงทะเบียน  

เกณฑ์มาตรฐาน  
   1. มีระบบและกลไกกำรจัดกำรงำนทะเบียนนักศึกษำที่ครอบคลุมทุกระดับกำรศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 2. มีกำรบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตและมีกำรคิดจ ำนวนนักศึกษำ
เต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student: FTES) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรวิชำกำร
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 

3. มีกำรจัดท ำรำยงำนสถิตินักศึกษำทุกระดับประจ ำปีกำรศึกษำ น ำเสนอคณะกรรมกำร
วิชำกำร อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ต่อภำคกำรศึกษำ 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำและอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจำกปีท่ีรับประเมิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรวิชำกำร 
 5. มีกำรส่งข้อมูลตำมข้อ2-4 ให้แก่หลักสูตร คณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำ       
ที่ก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
  2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 



คู่มอืประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศกึษา 2558   

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

 35 

 

บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
 

   
 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1  
องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      
ตัวบง่ช้ีที่ 2.2      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  
 

   
 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  
องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1      

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  
องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1      

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  
องค์ประกอบท่ี 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 5.1      
ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 5.2      
ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 5.3      
ตัวบ่งช้ีที่ สสว. 5.4      

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

2   

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการ
จัดการ 

5   

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 1   
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1   

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนนิงานตามภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 

...   

รวม ...   
ผลการประเมิน    

 

 

 หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 1 
ค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 1) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้หลัก  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

แปลผลคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ  5 คะแนน 
2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ร้อยละ 95 4.75 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5 คะแนน 
6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ 4 คะแนน 
7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ของหน่วยงาน 
ค่าเฉลี่ย 4.51  4.51 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 
8 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 5 คะแนน 

2) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจหน่วยงาน  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

แปลผล
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 
1 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
4 ข้อ 4 คะแนน 

2 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.2 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 4 ข้อ  4 คะแนน 
3 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.3 การรับและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 4 ข้อ 4 คะแนน 
4 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.5.4 ระบบการจัดการงานทะเบียน  4 ข้อ 4 คะแนน 

  


