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ค ำน ำ 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในให้
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ จัดท าเพื่อเป็นคู่มือในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และเป็นคู่มือในการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ  ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินงานในปีการศึกษา 2552   
 องค์ประกอบที่น ามาศึกษาวิเคราะห์และขอรับการตรวจประเมิน  มี 5 องค์ประกอบ  
รวม 14 ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน จ านวน  2  
ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่  2   การเรียนการสอน  จ านวน 4  ตัวบ่งชี้   
 องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้   
 องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้  
  
 
 
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์) 
                                                              ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ส่วนที่ 1 
 

ส่วนน า 
 

ประวัติความเป็นมาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีชื่อตามพระนามสมเด็จ 
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2475   
ซึ่งมีส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็น
วิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ส านักส่งเสริมวิชาการได้ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีส านักงานทะเบียนและ
วัดผล ท าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านัก
ส่งเสริมวิชาการรวมกับฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริม
วิชาการ” วันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมี
การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 
เป็นต้นมา  
 ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การพัมฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  ให้บริการ
ด้านวิชาการและงานทะเบียน  ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์  
บุคลากร  นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ท่ีตั้งปัจจุบัน 
 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 – 0674 – 7  ต่อ 122  หรือ 123   
หมายเลขโทรสาร 0 – 2529 –3598 
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ปรัชญา  
 
 “คุณภาพเด่น  เน้นวิชาการ  งานฉับไว  โปร่งใส  เต็มใจบริการ” 
 
วิสัยทัศน์  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้าน
วิชาการ แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์  และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   

3. บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  
4. พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 
5.  จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนา 

หลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/
ต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 

3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพสร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ
แก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อันจะน าไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการของสังคมที่
หลากหลายมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับโอกาสก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น    และยังจะมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวน าประเทศในขณะนี้ได้  
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มี
คุณภาพให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. เป็นผู้มีความรู้สามารถ  มีทักษะในวิชาชีพ  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการการด ารงชีวิต 

2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

3. มีคุณภาพ  จริยธรรม  มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพด้วย  
ใจรัก  ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น  ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย  ภูมิปัญญาไทย  
ศิลปวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 
 
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภูมแิสดงโครงสร้างการบริหารองค์กร 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผู้อ านวยการ 

  เลขานุการส านักงานผู้อ านวยการ 

งานมาตรฐาน
หลักสูตร 
และ

พัฒนาการ
เรียนการสอน 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

งาน 

วิเทศสัมพันธ์ 
งาน 

บริหารทั่วไป 
งานทะเบียน

และ
ประมวลผล 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมแิสดงโครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการส านัก 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

งานมาตรฐาน
หลักสูตร 
และ

พัฒนาการ
เรียนการสอน 

งาน 

บริหารทั่วไป 
งานทะเบียน

และ
ประมวลผล 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา 
 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของ
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประกาศเป็นนโยบายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะและหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ  ด าเนินการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 

2. ให้ทุกหน่วยงานจัดท ามาตรฐาน   และเกณฑ์การประเมิน  เพื่อการด าเนินการประเมิน
คุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และ
มาตรฐานสากล 

3. ให้มีการด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของทุกหน่วยงาน  ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน  และของมหาวิทยาลัย
น าไปใช้ในการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้
เกิดขึ้น    

5. ให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตาม ดูแล ให้มีการน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกลไก
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน 
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6. ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดท า
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ ในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 

7. ผู้บริหารของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต้องน าข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
แนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อใหก้ารด าเนนิการประกันคณุภาพการศึกษาในระดบัคณะ  และหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  จึงเหน็สมควรให้ก าหนดแนวปฏิบัต ิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาดงันี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย รวมถึงให้ค าปรึกษา  ประสานงาน  และตรวจสอบ  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  
และหน่วยงานสนับสนุน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มหาวิทยาลัย  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจ าเป็น 

3.  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ึนเป็นการภายใน  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าและข้ันสูง  และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ  รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงาน  ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิดการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน 

4.  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดท าระบบข้อมูลที่ทันสมัย   มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  เช่น  ข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ฯลฯ 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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5.   มหาวิทยาลัย   คณะ  และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและงาน 

6.  คณะ    มีการศึกษาความต้องการ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินหลักสูตรอย่างมี
ระบบ  เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

7.  คณะ    ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลการการเรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐาน
และด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน  มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

9.  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้ง
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตามหน้าที่   เช่น  การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  
และด้านประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

10.  สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอและให้มีการด าเนินการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

11.   สนับสนุนให้มีระบบห้องสมุดและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  และ
พอเพียงต่อความต้องการ  และมีการติดตามผลการใช้และการบริการอย่างสม่ าเสมอ 

12.  จัดระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่  และ
ทรัพยากรทางการเรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย  และระหว่างมหาวิทยาลัย  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

14.  เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

15.  มีระบบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์     และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ     
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม         

16.  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณะ  และหน่วยงาน
สนับสนุน เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

9 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดระบบการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ   และหน่วยงานสนับสนุน 
โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1.  ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งม่ัน  แน่วแน่  ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกที่มุ่งที่คุณภาพ 
3.  บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน

อยู่เสมอ 
4.  มีการท างานเป็นทีมโดยแบ่งความรับผิดชอบ 
5.  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
6.  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความช านาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.   ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
8.  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต  และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ 
9.  ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ไห้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานหรือการสูญเสีย

ของผลผลิต 
10.  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้

ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ใช้ทฤษฏีระบบการประกัน
คุณภาพโดยน าปัจจัยน าเข้า  (Input)  กระบวนการ  (Process)  ผลลัพธ์/ผลกระทบ  (Output) มา
อธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อ
การผลิตบัณฑิต ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นส าคัญ  และใช้  วงจรเดมมิ่ง  (Deming Cycle)  : PDCA  (Plan-Do-
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check-Act) ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  การวางแผน  (Plan)  คือ  การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการใน 
ระบบประกันคุณภาพไว้ตั้งแต่ต้น  เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการขั้นตอนนี้  
สะท้อนอยู่ในแผนงานประจ าปี  ก ากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน  

2.  การด าเนินการ  (Do)  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้  การ 
ด าเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามข้ันตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือก าหนดโดยหน่วยงาน  ผ่าน
กลไกการควบคุมตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร 

3.  การตรวจสอบ  (Check)    คือ  การตรวจสอบระบบและกลไกของการด าเนินงานรวม 
ทั้งผลการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่  
หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของการด าเนินการ  ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

4.  การพัฒนาปรับปรุง  (Act) คือ  การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกใน 
การด าเนินการเพื่อเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
วางแผนการด าเนินการของปีต่อไป 
 

จากระบบดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย    มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control)   การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  
Auditing)  และการประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment) 

3.  เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
4.  เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
5.  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนด าเนินการที่เป็นแรง

ขับเคลื่อน  (Driver)  ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
6.  มุ่งเน้นการด าเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี  (Good  Governance) 
7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ  และมาตรฐานของการควบคุม  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   มีการประสานงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุน  
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  กลไกที่ส าคัญ มี   6  ประการดังนี้ 

1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ตั้งหน่วยงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ 

และหน่วยงานสนับสนุน 
3.  มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงาน   ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
5.  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
6.  มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว   มหาวิทยาลัยน าไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมี

ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดังนี้ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

1.1  จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2  ก าหนดปัจจัย   หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
1.3  พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปัจจัย   หรือองค์ประกอบที่มีผล

ต่อคุณภาพการศึกษา 
1.4  จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนิน การและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 2.  มหาวิทยาลัยจัดประชุม  สัมมนาแก่ผู้บริหาร  อาจารย์  และข้าราชการ  เป็นระยะๆ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  นโยบาย  แนว
ปฏิบัติ  และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3.  มหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบาย  และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
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 4.  มหาวิทยาลัย   คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรที่
รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อก ากับดูแล   ส่งเสริมสนับสนุน   และให้ค าปรึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ควรประกอบด้วย  คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก รองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา  ประธานสาขาวิชา ผู้แทนจากภายนอกหน่วยงาน และ
ตัวแทนนักศึกษา 

5.  มหาวิทยาลัย  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน ก าหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 

6.  มหาวิทยาลัย  คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าและขั้นสูง  
เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย  ด าเนินการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  ตาม
แนวทางที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของคุณภาพการศึกษา 

7.  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน  เพื่อรับส่ง
และป้อนกลับข้อมูลให้กับคณะ  และหน่วยงานสนับสนุน 

8.  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการของคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและ
ติดตามประเมินคุณภาพการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 

9.  มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย   คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   (self  
Assessment report  : SAR)  ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย   หรือองค์กรภายนอกที่รับผิดชอบ
การประเมินมหาวิทยาลัย 

10.  มหาวิทยาลัย   คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการที่มา
ตรวจสอบ  ประเมิน  และรับรองมหาวิทยาลัย  (Accreditation) 

11.  มหาวิทยาลัย    คณะ  และหน่วยงานสนับสนุน รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน  
เพื่อปรับปรุงพัฒนา  เสริมข้อดี  แก้ไขปรับปรุงข้อด้อย  
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การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2552 

  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  (สกอ.)  ที่พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภททั่วไป  ที่ใช้กับทุกสถาบันอุดมศึกษาและประเภทที่
แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเด่นต่างกัน  ได้แก่  สถาบัน    ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว 

ในปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด
จุดเน้นในกลุ่ม 3 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ในจ านวน 9 องค์ประกอบ รวม
ทั้งหมด  43 ตัวบ่งชี้ แยกเป็นตัวบ่งชี้ตามกรอบการประกันคุณภาพ 40 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่
แสดงอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  รวมถึงก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบและการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

2552 สกอ. ชนิดตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและ
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

1.1 กระบวนการ ระดับ 5 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่ก าหนด 

1.2 ผลผลิต ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

2552 สกอ. ชนิดตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2.1 กระบวนการ ระดับ 5 
2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2.2 กระบวนการ ระดับ 5 
2.3 มีโครงการห รือกิจกรรมที่ สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

2.3 กระบวนการ ระดับ 4 

2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2.4 ปัจจัยน าเข้า น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ มีวุฒิป ริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 

2.5 ปัจจัยน าเข้า ป.เอก มากกว่า  
ร้อยละ 15 

ป.ตรี น้อยกว่า   
ร้อยละ 5 

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่ ว ยศาสตราจา ร ย์ รองศาสตราจา รย์  แ ละ
ศาสตราจารย์ 

2.6 ปัจจัยน าเข้า ผศ./รศ./ศ.  
มากกว่า  ร้อยละ 

25 
รศ.ขึ้นไป 

น้อยกว่า  ร้อยละ 
10 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ 

2.7 กระบวนการ ระดับ 4 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.8 กระบวนการ 4 ข้อ 

2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.9 ผลผลิต ร้อยละ 80 

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือน
เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

2.10 ผลผลิต ร้อยละ 80 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 

2.11 ผลผลิต 3.55 
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ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

2552 สกอ. ชนิดตัวบ่งชี ้
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรมกีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านส่ิงแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.12 ผลผลิต ร้อยละ 0.03 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 3.1 กระบวนการ ระดับ 5 
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.2 กระบวนการ ระดับ 4 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4.1 กระบวนการ 6 ข้อ 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

4.2 กระบวนการ 4 ข้อ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4.3 ปัจจัยน าเข้า 32,000 บาท 

4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์
เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรืออนุ สิทธิบัตร  ห รือน าไปใช้ประ โยชน์ทั้ งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

4.4 กระบวนการ ร้อยละ 13 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตามเป้าหมายของสถาบัน 
5.1 กระบวนการ ระดับ 5 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี ส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

5.2 ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ 15 
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ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ 
ชนิดตัวบ่งชี ้

ค่าเป้าหมาย 
2552 สกอ. 

ชนิดตัว
บ่งชี้ 

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เส ริมสร้ างความเข้ มแข็ งข อง สั งคม ชุ มชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

5.3 ผลผลิต ร้อยละ 25 

5.3.1 ระดับความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา   

อัตลักษณ์  ผลผลิต ระดับ 5 

5.3.2 ระดับความส าเร็จและของแผนการส่งเสริมและ
เผยแพร่งานตามแนวพระราชด าริ 

อัตลักษณ์  ผลผลิต ระดับ 5 

5.3.3 ระดับความส าเร็จของการประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อัตลักษณ์  ผลผลิต ระดับ 5 

5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.4 ผลผลิต ร้อยละ 80 
5.5 จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการทางวิชาการและ

วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
(เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม) 

5.5 ผลผลิต 3 แหล่ง 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6.1 กระบวนการ ระดับ 5 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

7.1 กระบวนการ 5 ข้อ 

7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7.2 กระบวนการ ระดับ 4 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 7.3 กระบวนการ ระดับ 3 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

7.4 กระบวนการ ระดับ 4 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียน การสอน และการวิจัย 
 

7.5 ปัจจัยน าเข้า ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ 
ชนิดตัวบ่งชี ้

ค่าเป้าหมาย 
2552 สกอ. 

ชนิดตัว
บ่งชี้ 

7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภ า ยน อก เ ข้ าม า มี ส่ วน ร่ ว ม ใ น ก ารพั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษา 

7.6 ผลผลิต ระดับ 3 

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิ ช ากา รห รือวิ ช าชี พใน ระ ดับชา ติห รือ 
นานาชาติ 
 

7.7 ผลผลิต ร้อยละ 0.1-0.99 

7.8 มีก า รน า ระบบบ ริหา รความเ ส่ี ย งมา ใช้ ใ น
กระบวนการบริหารการศึกษา 

7.8 กระบวนการ ระดับ 5 

7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

7.9 ผลผลิต ระดับ 8 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1 กระบวนการ ระดับ 7 

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน 

8.2 กระบวนการ ระดับ 3 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
(ระดับ) 

9.1 กระบวนการ ระดับ 6 

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (ระดับ) 

9.2 กระบวนการ ระดับ 5 

9.3 ระ ดับความส า เ ร็จของการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับ) 

9.3 ผลผลิต ระดับ 4 
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จ านวนองค์ประกอบที่หน่วยงานต่างๆต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552   
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หน่วยงาน องค์ประกอบที่ หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. คณะครุศาสตร์ * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

3. คณะวิทยาการจัดการ * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

7. บัณฑิตวิทยาลัย * *     * * * องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 2.1-2.3  

8. ศูนย์กรุงเทพมหานคร * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

9. ศูนย์สระแก้ว * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

10. วิทยาลัยนวัตกรรม * * * * * * * * * รายงานทุกตัวบ่งช้ี 

11. ส านักงานอธิการบดี * * *   * * * * องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 2.7 และ 2.12 
12. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน * *     * * * องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 2.1,2.4,2.5,2.6 

องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 9.1 และ 9.3 

13. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ *    *  * * * องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 9.1 และ 9.3 

14. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ *      * * * องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 9.1 และ 9.3 

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา * *  *   * * * องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 2.8-2.11 
องค์ประกอบที่ 7 ไม่ต้องรายงานตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
องค์ประกอบที่ 9 รายงานเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 9.1 และ 9.3 

หมายเหต ุ*  คือองค์ประกอบที่ต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน        
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ส่วนที่ 3 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ความเป็นมาของการประกันคุณภาพ   
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  
๒๓  กันยายน พ.ศ. 2539  ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์    
โดยทุกฝ่ายงานทั้งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการก าหนดนโยบาย 
การประกันคุณภาพของส านัก  และมีการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  
Report) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544  และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 

 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ         
ทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังมีภารกิจหลักในด้านการวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ที่ต้องด าเนินการให้มีคุณภาพด้วย 
 การที่ภารกิจหลักจะด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่จะให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่  
พึงประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะเป็น
หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการ  ต้องพัฒนาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อท ากิจกรรมหรือปฏิบัติการอย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ใน
การควบคุม ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะมีผลต่อคุณภาพการศึกษา  มีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในขึ้น  โดยก าหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบ  เกณฑ์มาตรฐาน  และตัวบ่งชี้  ตลอดจนมี
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กลไก  การควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของระบบการผลิต   และ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  อันจะท าให้สภาประจ ามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มั่นใจว่า  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และพร้อมส าหรับการ
ประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอก   
 
นโยบายการประกันคุณภาพ 
 เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. จัดท ามาตรฐาน ดัชนีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินเพื่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล 
 3.  จัดให้มีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการของทุกฝ่ายงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5.  สนับสนุนให้บุคลากรของส านักฯ  มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพมี
การติดตามและประเมินผล  การน าระบบการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ 

6.  น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1.   ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งม่ันแน่วแน่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
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2.   สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกที่มุ่งเน้นที่คุณภาพ 
3.   บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน  

อยู่เสมอ 
4.   มีการท างานเป็นทีม  โดยแบ่งความรับผิดชอบ 
5.   สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ 
6.   มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.   ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน 
8.   บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ

กระบวนการผลิต  และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ 
9.  ขจัดอุปสรรคและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน และการ

สูญเสียของผลผลิต 
  10. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้

ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่บน
พื้นฐานของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
(Output)  โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง  (Deming Cycle): 
PDCA (Plan – Do – Check – Act)  ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3  ภาพแสดงถึงระบบที่ประกอบด้วย  ตัวป้อน  กระบวนการ  ผลลัพธ์/ผลกระทบ โดยเน้น

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
  จากข้างต้น แสดงถึงระบบที่ประกอบการด้วยตัวป้อน  กระบวนการ ผลลัพธ์/ผลกระทบ  
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ  พบว่าระบบจะท าให้เกิดมีลักษณะที่ส าคัญ คือ งานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะมุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)   
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีการเชื่อมโยงงาน
ประกันคุณภาพกับระบบบริหาร ให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่เป็นแรงขับ (Driver) ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  การมุ่งเน้นการด าเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good  
Governance) และปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องจนกระทั่งส่งผลการประเมินภายนอก และการรองรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ในด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นกระบวนการ และมาตรฐานของการ
ควบคุมติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน  ในเรื่องการประกันคุณภาพของ

ระบบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

Input 

 

Process 

 

Output 

Outcome 

 

Customer 

Satisfaction 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 P           D 
 

 

 A          C 

5  องค์ประกอบ 

ภารกิจของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประสานงานแปลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุน  ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  กลไกที่ส าคัญมี 6 ประการได้แก่   
  1.  มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา    
  2.  มีฝ่ายงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
  3.  มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   
  4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา   
  5.  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  6.  มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว  สามารถน าไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมี
ระบบกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
  1.  มีการต่งตั้งคณะกรรมการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อ 

1.1) จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2)  ก าหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
1.3)   พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ  ปัจจัย  หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อ

คุณภาพการศึกษา 
1.4)  จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ

และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
2.  จัดประชุม บุคลากรในส านักเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ  และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 
4.  ก าหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายภายในส านัก 
5.  ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุ ด าเนินการควบคุม

คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของ
คุณภาพการศึกษา 

6.  เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบ  และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก  จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment report – SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรภายนอกที่รับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย 
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7.   ให้ข ้อมูลแก่คณะกรรมการที ่มาตรวจสอบประเมิน  และรับรองมหาวิทยาลัย  
(accreditation) 

8.  รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน  เพื่อปรับปรุงพัฒนา  เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง
ข้อด้อย 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพ   

 
 ขั้นตอนในการประกันคุณภาพมีกระบวนการ  3  ขั้นตอนดังนี้ 

 
1.  ขั้นการควบคุมคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการบริหาร

กิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตามเงื่อนไขของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ  ให้สามารถด าเนินการได้จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  จัดระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้การก ากับการด าเนินงาน
ได้ผลตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ  มากขึ้น 

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูประถัมภ์ 

ส านักมาตรฐาน และจัดการคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 
น 

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
น 
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2.  ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จะตรวจสอบ
ว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้จริง   และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าว  
การตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ จะอาศัย 

2.1  แบบตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพ 
2.2 ตัวบ่งชี้การตรวจสอบการประกันคุณภาพ  

กระบวนการตรวจสอบจะศึกษาวิเคราะห์ว่ามีระบบกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพและมีการ
ปฏิบัติ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติตามระบบกลไกดังกล่าว 

3. ขั้นการประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะให้ค่าหรือ
ความหมายในเชิงคุณภาพว่าตนเองได้ปฏิบัติการนั้นๆ อยู่ในระดับดี  มาก น้อยเพียงใด มีปัญหา  
อุปสรรค์ใดบ้างที่จะด าเนินการแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ รับข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนจุดอ่อนหรือ
น าจุดแข็งในการด าเนินงานไปส่งเสริมและยังสามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแม้ในขณะที่ด าเนินงานยังไม่สิ้นสุด 
 
กระบวนการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
 
 1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ      
 คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในควรประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ในสาขาวิชาที่ถูกตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเป็น
ประธานและมีเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 2. การเตรียมการรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ คณะและหน่วยงานสนับสนุน
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพแจ้งความจ านงให้มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบ  
โดยคณะและหน่วยงานสนับสนุนจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า และด าเนินการตามกระบวนการ  
ที่ส าคัญ  คือ 

      1.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ  (Quality Assurance  Manual) 
      2.  จัดท า รายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment Report: SAR) 
   
    รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  Report: SAR) 
   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เป็นเอกสารที่ 
จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการด าเนินงาน โดยรายงานการประเมินตนเองจะมีการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์การตัดสินตามที่ก าหนดไว้รายงานการประเมินตนเองจะประกอบด้วย
สาระส าคัญ  5  ส่วน  คือ   
   1)  ส่วนน า  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่  
ประวัติความเป็นมา  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับอาจารย์  
นักศึกษา  พื้นที่  งบประมาณ  เป็นต้น 

   2) ส่วนสาระ เป็นผลการด าเนินการตามองค์ประกอบ/ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 
จุดอ่อน/แข็ง  โดยในส่วนของรายงานการประเมินตนเองจะมีการประเมินตนเองว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร 
   3) ส่วนสรุป  ในรายงานการศึกษาตนเองจะเป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
เป็นภาพรวม  ส่วนในรายงานการประเมินตนเองจะเป็นการสรุปผลการด าเนินการโดยระบุเกณฑ์
ตัดสินรายองค์ประกอบ  จุดอ่อน/แข็ง  และแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

   4)  เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน 

   5)  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมี
ความสมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ  
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็น
เอกสารที่มีการอ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้  ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีส าคัญใน
การชี้วัดผลของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลยั
พร้อมข้อมูล หรือเอกสารประกอบก่อนการตรวจสอบ/ประเมินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการ
ตรวจสอบ / ประเมิน 

 4. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับก าหนดการตรวจสอบ/ประเมิน 

 5. การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสอบ/ประเมิน 

 1)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงของรายงานการประเมินตนเองให้เป็น
ระบบสะดวกในการตรวจสอบ 
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 การเก็บหลักฐานอ้างอิงเพื่อการด าเนินการในระบบประกันคุณภาพ 
   การจัดระบบการเก็บหลักฐานและข้อมูลเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญมาก  ซึ่งจะเอ้ือให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว สามารถท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  สรุปผลการประเมินตนเอง การ
วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  วิธีการแก้ไข  วิธีเสริม  และการพัฒนาภารกิจได้อย่างชัดเจน และตรง
กับสิ่งที่ได้ท าจริง 
  ระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิงที่ควรด าเนินการคือระบบการเก็บหลักฐาน
อ้างอิงตามองค์ประกอบคุณภาพ  ดัชนีประเมิน  และเกณฑ์การประเมิน  ซึ่ งมีการก าหนดรหัส
หลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลขจ านวน  3 - 5  หลัก   
  2) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมตารางการเยี่ยมเยียน การ
สัมภาษณ์อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา 
   3) ผู้บริหารของหน่วยงาน / คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานนัด
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตอบค าถามหรือจัดหาหลักฐานเพิ่มเติม   
   

 3.  กิจกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน 
   3.1  ก่อนการตรวจสอบ/ประเมิน 

  1)  ผู้ตรวจสอบ /ประเมินศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และ รายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด  เพื่อศึกษาข้ อมูลเบื้องต้นของ
หน่วยงาน  และพิจารณาว่าเกณฑ์การตัดสินแต่ละองค์ประกอบที่ก าหนดไว้เป็นอย่างไร 
  2)  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินเพื่อก าหนดกระบวนการตรวจสอบ/
ประเมิน  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  วิธีการตรวจสอบ/ประเมิน  การก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ/ ประเมิน 

 
   3.2.  การตรวจสอบ/ประเมิน 

                การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในจะเป็นการตรวจสอบ/ประเมินตาม
องค์ประกอบและดัชนีที่คณะก าหนดไว้เป็นหลัก  โดยตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบมีระบบ  
กลไก  และผลการด าเนินการที่สะท้อนให้เห็นความมีคุณภาพหรือไม่  อย่างไร  มีจุดอ่อน  จุดแข็ง  
แนวทางแก้ไข  อย่างไร  ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบจากหลักฐาน และการด าเนินการจริงตามที่เขียน
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ไว้ในรายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองแล้ว  ผู้ตรวจสอบ/ประเมินอาจตรวจสอบ
ส่วนอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นได้ 

การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย   
มีกิจกรรมในการตรวจสอบ/ประเมิน  ดังนี้ 

    1.  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินจะมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ/ประเมิน  เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาในการศึกษา
ข้อมูล  ตรวจสอบเอกสาร  สัมภาษณ์ตามองค์ประกอบที่ก าหนดให้  อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมินสามารถศึกษาข้อมูล  ตรวจสอบเอกสารสัมภาษณ์ในองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้  
หากมีเวลาและความสนใจเป็นพิเศษในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 
 2.  การตรวจสอบเอกสาร  คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ตรวจ-สอบว่าคณะมีระบบกลไกและการด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินตนเอง
หรือไม่  อย่างไรพร้อมทั้งตั้งประเด็นค าถาม  ข้อสงสัยเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติมในขณะการ
สัมภาษณ์     

 3.  การน าเสนอข้อมูลเบื้อต้นของคณะและหน่วยงานสนับสนุน ผู้บริหารเสนอของคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน  การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และชี้แจง รายงาน
การประเมินตนเองหรือไม่  อย่างไรพร้อมทั้งตั้งประเด็นค าถาม  ข้อสงสัยเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติม
ในขณะการสัมภาษณ์ 
     4. การสอบถามข้อมูลจาก  อาจารย์  นักศึกษา  หัวหน้าหน่วยงาน  ลักษณะค าถามที่
สอบถามอาจารย์เน้นที่การจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการ
สังคม  และระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนค าถามที่สอบถามนักศึกษาเน้นที่   
การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ส่วนค าถามที่สอบถาม  หัวหน้าหน่วยงานเน้นที่การบริหารจัดการ  งบประมาณและระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 
      5.  การเยี่ยมชมการเรียนการสอน สถานที่ อุปกรณ์และปัจจัยเกื้อหนุน  เป็นการ
ตรวจสอบตามองค์ประกอบที่  2  เป็นหลัก  คือ  การเยี่ยมชมห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  
สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      6.  การสรุปผลการตรวจสอบ/ประเมิน  หลังจากการศึกษาข้อมูล ตรวจสอบหลักฐาน  
การสัมภาษณ์  การเยี่ยมชมสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว มีการประชุมคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ/ประเมิน  และน าเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมินด้วยวาจาต่อคณะที่ถูกตรวจสอบ/
ประเมิน 

          การตัดสินการตรวจสอบคุณภาพพิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะก าหนดไว้โดยมี
เพิ่มเติมข้อสังเกตที่เป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  และแนวทางแก้ไข  ส่วนการตัดสินการประเมินคุณภาพมี
การให้คะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ 
      7. การน าเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมินแจ้งผลการตรวจสอบ/ประเมิน  ต่อผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะและหน่วยงานสนับสนุนที่ถูกตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชม โดย
ประธานแจ้งผลการพิจารณาในภาพรวมและให้ผู้ตรวจสอบแต่ละท่านน าเสนอผลการพิจารณาเปน็
รายองค์ประกอบตามองค์ประกอบที่ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้โดยควรให้ข้อคิดเห็นในส่วนจุดแข็ง  
จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  และแนวทางเสริม  หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้คณะชี้แจง  ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม 

 
 4.  หลังการตรวจสอบ/ประเมิน 

      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณและส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมินตรวจแก้ภายใน 3 อาทิตย์ และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะที่ถูก
ตรวจสอบภายใน  1  เดือน  นับจากการตรวจสอบ 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
 

การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  3  ระดับ  ดังนี้ 
 
ระดับท่ี  1  หน่วยงานย่อยภายในของคณะวิชา/ส านัก/สถาบัน 
การตรวจสอบระบบคุณภาพระดับนี้เกิดขึ้นที่ ภาควิชา/หลักสูตร (ภายในคณะวิชา)  

หรือ ฝ่าย/ กอง/ ศูนย์ (ภายในส านัก)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น  
การตรวจระบบคุณภาพในระดับนี้  มุ่งตรวจสอบระบบการท างานตามขั้นตอนการด าเนินงาน
ภายในของ  หน่วยงานย่อยและตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามว่ากระบวนการยังคง
ด าเนินการตามระบบที่วางไว้และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงงาน  เช่น  กลไกในการควบคุม
หลักสูตร  ระบบในการขับเคลื่อนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร  ระบบการประเมินผล  การเรียนของนักศึกษา  การควบคุมการให้บริการต่างๆ  เป็นต้น 
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ระดับท่ี  2  คณะวิชา/  ส านัก/สถาบัน 
การประเมินคุณภาพในระดับนี้มุ่งการประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิชา /ส านัก/

สถาบัน ทั้งนี้คณะวิชา/ส านัก/สถาบันสามารถก าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพได้ว่าต้องการ
ตรวจสอบหรือการประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะวิชา /ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการเพื่อดูระบบและกลไกก ากับทุกองค์ประกอบและผลการด าเนินการ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ผลการตรวจสอบ/การประเมินจากหน่วยงานย่อย จะใช้เป็นข้อมูลในการสังเคราะห์  
เพื่อประเมินตนเองในระดับคณะวิชา/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  และเป็นการตรวจสอบการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ  พร้อมจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะวิชา /ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  
เพื่อรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระดับท่ี  3  มหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพในระดับนี้ด าเนินการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ  
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินหน่วยงานระดับคณะวิชา /ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  และ
หน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบดูระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิชา/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์และผลการด าเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รายงานจากการประเมินหน่วยงานภายในจะท าการ
สังเคราะห์เพื่อจัดท าสรุปในภาพรวม  เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา
ต่อไป 

การตรวจสอบ/การประเมินทั้ง 3 ระดับ ด าเนินการในลักษณะ Peer review  โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ/ประเมินก็ได้ตามความเหมาะสม  ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบ/ประเมิน
ในระดับต่างๆ  ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งของการปรับปรุง
ระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุง 

รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินของแต่ละหน่วยงาน จะน าเสนอต่อผู้บริหารของ
หน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดท า
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แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย  ภายในระยะ
ที่เหมาะสม 

 รูปแบบของแผนพัฒนาอาจระบุเป็นเรื่องๆ ภายใต้หัวข้อต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
- การบริหารหลักสูตรและการสนับสนุนการเรียนการสอน 

- โครงการเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ 

- การส่งเสริมงานวิจัยและผลงานตีพิมพ ์

- ส่งเสริมการบริการวิชาการ 
- การสร้างเอกลักษณ์และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การบริหารจัดการภารกิจหลัก  ภารกิจรอง 
- โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ 

- การบริหารจัดการและการบริหารการเงิน 

- การปรับปรุงดัชนีและกลไกในระบบการประกันคุณภาพ 

 
ส านักมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพจะรวบรวมแผนพัฒนาและปรับปรุง

ของหน่วยงานต่างๆ  น าเสนอ  ตามล าดับขั้นสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
การปรับตัวการประกันคุณภาพภายในให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 
  มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามานานพอสมควร  ซึ่งการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน  ที่ส าคัญก็คือมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
มาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอกของ  สมศ.  แล้วจะด าเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด โดยที่การประเมินคุณภาพภายนอก คณะกรรมการต้องดูผลจากการประเมิน
ตนเองหรือผลจากการประเมินคุณภาพภายในบวกกับนโยบายคุณภาพของต้นสังกัดนั้นคือ  
สถาบันการศึกษาต้องด าเนินการศึกษาตนเองให้สมบูรณ์  บวกกับนโยบายแนวทางของต้นสังกัด  
บวกกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ  สมศ. 

 
 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

32 

ส่ิงที่ต้องปรับหรือเปล่ียนแปลง 
 
  สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนในบางเรื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเอง    และเพื่อการรับรองการประเมินภายนอกพร้อมๆ กันคือ 

1.  การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และเป้าหมายในการประกันคุณภาพ 
2.  ปรับองค์ประกอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่  สมศ.ก าหนด 
3.  ตรวจสอบ ตัวชี้วัด  และตัวบ่งชี้  ให้มีสถานะเป็น  Input  Process  และ  Output  

Outcome  ในทุกๆ องค์ประกอบคุณภาพ 
4.  ปรับความเข้าใจอาจารย์ บุคคลากรและผู้บริหารในสถานศึกษา ให้เข้าใจเรื่องการ

ประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน 
 

การพัฒนาบุคลากร  
 
 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการพัฒนาบุคคลากรมีอย่างน้อย  2 ประการ  คือ 

 1.  เพื่อให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจ 
 2.  เพื่อให้บุคลากรรู้เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ 

  การพัฒนาบุคคลมีสิ่งส าคัญเป็นพื้นฐานหลายเรื่อง เช่น การประเมินภายใน การ
ประเมินภายนอก  มาตรฐาน  องค์ประกอบ  เกณฑ์การประเมินเป็นต้น   
  วิธีการพัฒนาบุคลากรมีวิธีการที่กิจกรรมการประกันคุณภาพควรจัดท า  คือ กระท า
กจิกรรมร่วมกัน  การประชาสัมพันธ์  การวิพากษ์  การแสดงความคิดเห็น และการแสดงภาวะผู้น า 
การศึกษาและการฝึกอบรมนั้นไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา ต้องจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมให้การ
พัฒนาบุคลากรสมบูรณ์ขึ้นอีก   
 
  ลักษณะบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว  จะมีลักษณะท่ีพึงประสงค์  คือ   
  1. ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี    
  2. เป็นคนมีแบบแผนระเบียบและยึดถือข้ันตอนการด าเนินงานเป็นหลัก   
  3. การเรียนรู้ได้รวดเร็ว  ตอบสนองได้ถูกต้อง   
  4. มีจิตร่วมและมีวิสัยทัศน์ร่วม   
  5. เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัว   
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  ความส าเร็จของการประเมินคุณภาพ  
  ความส าเร็จของการประเมินคุณภาพ ต้องประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  
และการประกันคุณภาพภายนอก  ความแตกต่างของการประเมินมีหลายอย่างเช่น 
  1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เกณฑ์การประเมินที่มีความแตกต่างกันท าให้การ
เปรียบเทียบผลส าเร็จได้ค่อนข้างยาก การประกันคุณภาพภายในจะเห็นการประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเป็นหลัก  การประกันคุณภาพภายนอก จะเห็นการประกันคุณภาพผลผลิต ดังนั้น
ผลส าเร็จซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 
  1.1 การประเมินคุณภาพภายใน  จะเห็นผลส าเร็จได้จาก   
   1.1.1 ท าให้ทราบคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
   1.1.2 สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ตรงจุด 
   1.1.3 สามารถสะท้อนคุณภาพของปัจจัยน าเข้าทราบจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ปฏิบัติงาน 
   1.2  การประเมินคุณภาพภายนอก  จะเห็นผลส าเร็จได้จาก  
    1.2.1  ท าให้ทราบคุณภาพและประสิทธิผลของผลผลิต ผลลัพธ์ 
   1.2.2 เห็นความส าคัญของฐานข้อมูลและสามารถสะท้อนคุณภาพของ
กระบวนการได้ 
   1.2.3  เปรียบเทียบ  เกณฑ์  เป้าหมาย  กับคุณลักษณะของผลผลิตได้ 
 
  2.  วิธีการประเมินคุณภาพ  วิธีการประเมินคุณภาพเป็นเครื่องมือ  หรือปัจจัยอันหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ความส าเร็จของการประเมินคุณภาพเกิดขึ้นได้  และนิยมใช้วิธีแบบกัลยาณมิตร  หรือ
Peer  Review  ซึ่งใช้ได้ทั้งการประเมินภายในและภายนอก  อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล  ก็คือ  การประเมิน
ตนเอง  โดยร่วมกันพิจารณาภายในหน่วยงานนั้นๆ ผลส าเร็จของการใช้วิธีการประเมินคุณภาพ  
คือ   

2.1  สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.2 ได้ผลการเปรียบเทียบวิธีการหลายๆวิธี ระหว่างการตรวจประเมินเข้มงวดตาม

เกณฑ์กับการประเมินตนเอง 
 2.3 ได้ทราบพื้นฐานวิธีการประเมินและสามารถพัฒนาไปสู่วิธีการที่เหมาะสมเฉพาะ

ของตน 
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  3. ผลการประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพจะมีลักษณะหลายอย่างทั้งนี้ย่อม
ขึ้น อยู่กับเกณฑ์  เช่น  การให้ผ่าน  ไม่ผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  2  3  4  และ 5  หรือ  ดี  ปานกลาง  
ปรับปรุง ผลส าเร็จของการประเมินคุณภาพจะเห็นได้จาก 
  3.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินจากหลายๆ เกณฑ์ 
  3.2  ผลการประเมินตามเกณฑ์สะท้อนคุณภาพเชิงลึก 
  3.3  คุณภาพแม้จะมองเห็นไม่ชัด  แต่มีอาการหรือพฤติกรรมส่งได้ 
  3.4  ผลการประเมินเชิงคุณภาพนี้ประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  
หลักการก าหนดองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ยึดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ซึ่งมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ปีการศึกษา 2551 จากมติของที่ประชุม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ก าหนดตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ภายใต้องค์ประกอบ
คุณภาพ   5  องค์ประกอบ  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี ้  ค่าเป้าหมาย 2552 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและมกีาร
ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนใหค้รบทกุภารกิจ 

กระบวนการ ระดับ 5 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

ผลผลิต ร้อยละ 75 
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 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี ้  ค่าเป้าหมาย 2552 

องค์ประกอบท่ี  2 การเรียนการสอน  
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  กระบวนการ ระดับ 5 
2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
ปัจจยัน าเข้า น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจ าที่ มี วุฒิปริญญาตรี  

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 

ปัจจยัน าเข้า ป.เอก มากกว่า 
 ร้อยละ 15 

ป.ตรี น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  อาจารย์  
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ 

ปัจจยัน าเข้า ผศ./รศ./ศ. มากกว่า 
ร้อยละ 25 

รศ.ขึ้นไป น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  กระบวนการ ระดับ 3 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

กระบวนการ ระดับ 4 

7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภ า ย น อ ก เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษา  

ผลผลิต ระดับ 3 

7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

กระบวนการ ระดับ 4 

7.9 ระดับความส าเ ร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ผลผลิต ระดับ 4 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 

กระบวนการ ระดับ 5 
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 ตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบ ชนิดตัวบ่งชี ้  ค่าเป้าหมาย 2552 

องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  (ระดับ)  
กระบวนการ ระดับ 4 

9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับ) 

ผลผลิต ระดับ 3 

 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ สกอ. มีคะแนน
ตั้งแต่  1  ถึง  3  โดยมีความหมายดังนี้ 

1.  คะแนน 1  หมายถึง  มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดบางส่วนและต่ ากว่า
มาตรฐานที่ควรจะเป็น  หรือผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 

2.  คะแนน  2  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในระดับที่ยอมรับได้และ
ใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงมาตรฐาน 

3.   คะแนน  3  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดครบถ้วนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  หรือมีผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานในกรณีที่ยังไม่มีการด าเนินการหรือไม่
มีผลการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน  0 
 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

1. ตัวบ่งชี้หลักเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐาน  
การอุดมศึกษาข้ึน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  
7  สิงหาคม  พ.ศ.  2549  ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3  ด้าน  ได้แก่มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้องและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
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การอุดมศึกษา  จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้หลักภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน  เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง 
 1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความรับชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 

1.  บัณฑิตมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

2.  บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3.  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการ

อุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทาง
วิชาการ  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 

1. มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คล่องตัว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ  อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3. มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมอย่างต่อเนื่อง 
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาทั้ง  4  ด้าน  อย่างมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจาก  
ทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 

1. มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง  
ใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีการประเมิน  และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และการบริหาร
จัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร  
การเรียนการสอน 

2. มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบันที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. ต้องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม  และประเทศชาติ 

4. มีอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

1.3  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง 
การเรียนรู้  การแสวงหา  การสร้าง  และการจัดการความรู้ตามแนวทางหรือหลักการ  อันน าไปสู่
สังคมมาตรฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลักได้แก่ 

1.  มีการแสวงหา การสร้าง  และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ  เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

2.  มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัย แบบบูรณา
การหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   
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2.  ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้านและการประเมินตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและ  
ตัวบ่งชี้หลัก  จึงได้จัดแบ่งตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้าน  ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้ย่อยลงตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละหัวข้อ  ดังปรากฏในตาราง 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                    

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้าน 

ปัจจัยน าเข้า 
ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1.มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - (4) 
ตัวบ่งช้ี 
2.9,2.10,2.11,และ 
2.12 

4 

2.มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา    
ก. มาตรฐานด้าน 

ธรรมาภิบาล 

ของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

(1) 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 
 

(10) 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 . 1 , 
2.7,7.1, 
7.2,7.4,7.8,8.1, 
8.2, 9.1, และ9.2 

(5) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2, 
7.6,7.7,7.9 
และ 9.3 

16 

   ข.  มาตรฐานด้าน 
พันธกิจของ 
การบริหาร 
การอุดมศึกษา 

(5) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4,2.5,2.6, 
4.3, และ 5.2  

(9) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1,2.2 
2.3,2.8,  3.1,3.2, 
4.1,5.1และ 6.1 

(4) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.4, 
5.3,5.4, และ 
5.5 

18 

3.  มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม 
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 (5) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2,  
* 5.3.1,*5.3.2, 
*5.3.3 และ 7.3 

 5 

รวม 6 24 13 43 
*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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3.  ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินการด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
ทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงินและ
ด้านบุคลากร  การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม  ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน จึงถูก
ก าหนดขึ้นอย่างสมดุลระหว่างมุมมองด้านต่างๆ  ที่กล่าวข้างต้น  ดังปรากฏในตาราง 
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงมุมมองด้านการบริหารจัดการท่ีส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองดา้น 

ต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                   

มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ 

รวม 

1.ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.4และ 5.2 

(9) 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.2,2.3,3.1, 
3.2,5.1 ,*5.3.1, 
*5.3.2,*5.3.3 
และ 9.2 

(8) 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.9,2.10, 
2.11,2.12, 
5.3,5.4,5.5, 
และ 7.6 

19 

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- (7) 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.1,2.1,6.1, 
7.1,7.2,7.8,และ 9.1 

(3) 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.2, 7.9, 
และ 9.3 

10 

3.ด้านการเงิน (1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

(2) 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
และ 8.2 

- 3 

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

(3) 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.5,2.6 และ 7.5 

(6) 
ตัวบ่งชี้ที่  
2.7,2.8,4.1, 
4.2,7.3 และ 7.4 

(2) 
ตัวบ่งชี้ที่  
4.4, และ 7.7 

11 

รวม 6 24 13 43 
*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงสรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 9  ด้าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  
และ แผนด าเนินงาน 

- 
(1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  

(1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 

2 

2.  การเรียนการสอน (3) 
ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี  2 . 4 , 
2.5, และ 2.6  

(5) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.2, 
2.3, 2.7 และ 2.8  
 

(4) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9, 2.10, 
2.11 และ 2.12  
 

12 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- 

(2) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
และ 3.2 

- 2 

4.  การวิจัย (1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 

(2) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
และ 4.2 

(1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 4 

5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม    (1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

(4) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1,  
* 5.3.1,*5.3.2และ 
* 5.3.3 

(3) 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  5.3 ,  5 .4 
และ 5.5  

8 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- 

(1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 

- 1 

7.  การบริหารและการจัดการ (1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 

(5) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1, 7.2, 
7.3,7.4  และ 7.8  

(3) 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  7.6, 7.7 
และ 7.9 

9 

8.  การเงินและงบประมาณ 
- 

(2) 
ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี  8.1   
และ8.2 

- 2 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- 

(2) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  
และ 9.2  

(1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 3 

รวม 6 24 13 43 
*ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 4 
 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 
หลักการ  

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดมา ตั้งแต่เริ่ม
ตั้งสถาบัน และอาจปรับเปลี่ยนได้ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ควรระบุให้ชัดเจน ให้สมาชิกทุก
กลุ่มในสถาบันได้รับทราบทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ควรสอดคล้องกัน
และเป็นแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) และ
สถาบันต้องจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุปรัชญา  ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันและให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสโลก  

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 7. หลักการอุดมศึกษา  
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 8. ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง  (พ.ศ. 2548-2550) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
  

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม แผนให้ครบทุก
ภารกิจ   

1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
                 แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ 
                 ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ    
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องค านึงถึง
หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ ดังนั้น ในการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของสถาบัน จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องที่
ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา  เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของ สถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  

 
 1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการ 

ด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลัก 
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ของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน 
วิชาชีพ (ถ้ามี) ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านต่าง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย (target) 
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

 3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็น   ประจ า
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน 

 4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์
(goal) เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  

 5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ์ และ
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  

 1. ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน 
 2. แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบัน  
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันมีกลไกการด าเนินงานเพื่อก าหนดปรัชญา 

หรือปณิธาน กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบัน  
 4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์กับ ภารกิจ

หลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้าม)ี มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 

 5. รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนทุกภารกิจ  
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน 
 7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า  สถาบันมีการรายงานการ

ด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้นี้ต่อผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน  
 8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  
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เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  
 1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้

สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ 
ชาติ  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน  

 4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน  
 6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์

เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน 
อนาคตอย่างสม่ าเสมอ  

 7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ  
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 เกณฑ์การประเมิน  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6   ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด  
 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่  สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ด้านการบริการวิชาการ ด้านงาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   

 1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น  

 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

      2.1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
        2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลที่ได้รับรวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล  
        2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน  

 
หมายเหตุ    การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้ ค านวณมาจาก  
 

                   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย    x 100  
                                     จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 

บรรลเุป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลเุป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลเุป้าหมายร้อยละ 90-100 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 
หลักการ  

 การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น ภารกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดปัจจัยป้อนเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย  หลักการ
รวมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องมี
การวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. มาตรฐานการอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  
 4. ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework 

for Higher Education) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  

 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 2.4  จ านวนนักศึกษาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจาย์ประจ า 
 2.5  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและความ
พร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม   
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  

 1. สถาบันมีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปิดหลักสูตรเดิมให้ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้โดยก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไว้ในแผนการผลิต
บัณฑิตของสถาบัน  

 2. สถาบันมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ให้อย่าง
น้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

 3. สถาบันจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร   โดยค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้  ได้แก่ การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ 
หลักสูตรการบริหารกิจการของหลักสูตรการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การประเมินและพัฒนา
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร  

 4.  มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆ ประจ าทุกปี
การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ ร้อยละของบัณฑิต
ที่ผลิตได้ตรงตามแผน ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหาร
กิจการหลักสูตรก่อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ  และ
กลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ เรียนการสอน  
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 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานท าและการท างานตรง
สาขาของบัณฑิต  

 3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

 1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  
 2. มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
 3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  
 4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่     
ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา  

 5. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

 6. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมี 
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย  (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 6 ข้อแรก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี   2.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า   
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 การจัดการศึกษาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพนัน้ ปัจจัยส าคญัประการหนึ่งที่จะต้องค านึงถึง คือ 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกบัศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะ
การเรียนการสอนทีใ่ช้ด้วยสัดส่วนอาจารยต์่อนักศกึษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนต่างๆ 
อาทิ เป้าหมายการผลิตบณัฑิต การวางแผนอัตราก าลังและภาระงาน อาจารย์ รวมทั้งทรัพยากร
ต่างๆ ที่จ าเปน็ต่อการเรยีนการสอน ตัวบ่งชี้นี้ต้องการทราบสัดส่วนของนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   

ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารอ้างอิงที่เกีย่วข้องกับตัวบง่ชีน้ี้ให้ใช ้ตัวเลขจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบตัิงานจรงิและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวมทั้งภาคปกต ิและภาคพิเศษ 

โดยปรับค่าจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าระดับบัณฑติศึกษาเป็นจ านวนนักศกึษา เต็มเวลา
เทียบเท่าระดับปรญิญาตร ี 

การปรับค่าดังกล่าวมีวิธกีารดังที่ปรากฏในตารางและตัวอย่างต่อไปนี ้(ในตาราง 
ดังกล่าวประกอบด้วยสองส่วนคือ ตัวปรับค่าและเกณฑ์มาตรฐานระหว่างอาจารยต์่อนักศกึษาเต็ม 

เวลาเทยีบเท่าในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานสากล1(International Standard Classification of 
Education : ISCED)  
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ตัวปรับค่า   FTES   ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นหน่วย วดัเดียวกบั  

FTES  ระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานของ FTES   ระดับปริญญาตรีต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า  
 

สาขา ตัวปรับค่า 
(น าไปคูณกับค่า FTES  
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์มาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  1 8 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  2 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร์  2 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง     1 8 : 1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง  2 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี  
    การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์      

1.8 25 : 1 

7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  1.5 25 :1 

8. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ 
    ประยุกต์ศิลป์  

1.8 8 : 1 

9. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  1.8 25 : 1 

 

 
  ตัวอยา่งในการปรับค่านักศกึษาเตม็เวลาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี  
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑติศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    กายภาพ  

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 X FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)  

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ  
    สังคมศาสตร์  

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ 1.8 X FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)  
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ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานของจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาระดบัปริญญาตรีต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าในระดับสถาบันให้ใช้หลกัเกณฑด์ังนี ้ 

 

 (เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจ าของ
กลุ่มสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุ่มสาขาที่ 1) +
(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจ าของ
กลุ่มสาขาที่ 2) x(FTES ของกลุ่มสาขาที่ 2) + 
(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ของกลุ่มสาขาที่ ....n) 

x (FTES ของกลุ่มสาขาที่...n) 
 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจ าสถาบัน 
(เป็นเกณฑ์ค่าเฉล่ียของสถาบันโดยถ่วงน้ าหนักด้วย
เกณฑ์จ านวน FTES ของแต่ละสาขา)                    
 

                                                          

                                                      

       
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

> +10% หรอื < -10 % 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

6 - 9.99 % และ -6 –  
(-9.99)% 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 
 

(-5.99) -5.99) %  
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   สัดสว่นของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

                    หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยน าเข้า  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเปน็การศึกษาระดับสูงสดุที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคญัของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจยัเพื่อการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้ 

สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยจ์ึงต้องมีความเหมาะสมต่อพนัธกจิ      รวมทั้งหลักสูตรทีเ่ปิดสอนด้วยซึ่ง
ตัวบ่งชี้นีจ้ะแสดงใหเ้หน็ถึงสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าที่มีบทบาทส าคญัในการขับเคลื่อน
พันธกจิของสถาบัน  

 

 

    = 
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   

ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตัวเลขจ านวนอาจารย์ประจ า รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ) และเอกสารหลกัฐานอ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง  

 

 

สูตรการค านวณ 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอก  

 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

 
 

 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 

 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

 

 
เกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์ท่ัวไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง  
ร้อยละ 1 - 19    หรือ  

วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 
20-29 แต ่วุฒิปริญญาตร ี
มากกว่าร้อยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง  
    ร้อยละ 20-29 และ  
2. วุฒิปริญญาตรเีท่ากับหรือ 
    น้อยกว่าร้อยละ 5  

หรือ  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือ 
    เท่ากับร้อยละ 30 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่า 
    ร้อยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก  
     มากกว่า หรือเท่ากบั 

     ร้อยละ 30  

         และ  
2. วุฒิปริญญาตรเีท่ากับ 

    หรือน้อยกว่าร้อยละ 5  

 
 
 

 

X  100 

 

X  100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม  
พันธกิจของสถาบัน  

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  

 
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตัวเลขจ านวนอาจารย์ประจ ารวมท้ังท่ี ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ ) และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง  
 
สูตรการค านวณ 
 
 

                                             จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน  

                                             จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 

และ 
 

                                                จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รศ. และ ศ. รวมกัน  

                                            จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

 
 
 
 
 
 
 

 

X  100 

 

X  100 
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เกณฑ์การประเมิน  
 
เกณฑ์ท่ัวไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1 - 39 
หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ  
40-59 แต่ผู้ด ารงต าแหน่ง ระดับ รศ. 
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 10  

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ.รวมกันอยู่ระหว่าง
ร้อยละ40-59 และ  

2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 
    ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่า  
    ร้อยละ 10  
หรือ  
1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  
     ผศ./ รศ.และ ศ.รวมกัน 
     มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
      60 และ  
2.  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 
      ขึ้นไปน้อยกว่า  ร้อยละ 10  

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  
    ผศ./ รศ. แล ะศ.  
    รวมกันมากกว่าหรือ 
    เท่ากับร้อยละ60 และ 
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
    รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือ 
    มากกว่าร้อยละ 10  

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 
หลักการ  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท า 
หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพปัจจัยที่สถาบันอุดม 
ศึกษา จะท าหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance)  
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มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง มาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากร  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ

บุคคล 
 
ตัวบ่งชี้ 7.3   มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 
 มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมี การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น 
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก  
การ รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
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ภายนอก องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การก าหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กรให้ดี ยิ่งขึ้น  
 
แนวทางปฏิบัติท่ีดี  

1. สถาบันมีการจัดท าแผนและก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของ สถาบัน
รับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

2. สถาบันมีการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง  

3. สถาบันมีระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบัน  

4. สถาบันมีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ  
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  

1. แผนงานด้านการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันและ
หลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถาบัน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน  / 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลด้านการจัดการความรู้ หลักฐาน 
การส่งเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

4. จ านวนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการน าความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

5. จ านวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้  
6. จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของสถาบัน  
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความส าเร็จในการจัดการความรู้ของสถาบัน 
เช่น จ านวนรางวัลต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับจากการจัดการความรู้ ประสิทธิผลของการท างานที่ 
เพิ่มข้ึน  

 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50  

3. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 
100  

4. มีการติดตามประเมินผลความ ส าเร็จของการจัดการความรู้  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนนิการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนนิการ 3 ข้อแรก มีการด าเนนิกา 
รอย่างน้อย 4 ข้อแรก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษา 
                  ไว ้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร 
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับใต้บังคับ
บัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง พอใจ
ในการท างาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ  และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษา 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป  

 
แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร  พัฒนา และรักษาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะห์การเข้าออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 

2. มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีความรู้
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอ
ผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาต่อ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและ
ความสามารถสูง ให้ประสบความส าเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการให้โอกาสบุคลากรทุกคนก้าวหน้าในการท างานโดยมีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร  รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การและน าผลมาใช้ในการปรับปรุง
การบริหารงาน  
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิง เช่น  
1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน  และหลักฐานการด าเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เช่น หลักเกณฑ์การ 
รับเข้า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น  

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน  เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน /คณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสถาบัน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งวิชาการ 

5. สถิติการเข้าออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  
6. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร 
7. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง  

และระยะยาว  
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุง  
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เช่น ระดับ

ความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งใน 
ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

1. มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะใน   
การปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง 
การ สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  

4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ  
6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ  3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย  5 ข้อแรก 

 
ตัวบ่งชี้  7.6  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 

       การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจการของสถาบัน 
ในทางตรงหรือทางอ้อม  การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนั้น  พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการท างานที่เป็นไปตามหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  ที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับสากล  5  ประการ  ดังนี้ 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในภารกิจที่หน่วยงานด าเนินการโดยมีช่องทางใน
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา  คณาจารย์  และประชาชน 

2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้นับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

4. มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือข่ายต่างๆ  ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ในกระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเฉพาะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อร่วม
ก าหนดทิศทางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  โดยได้มีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เป็น
รูปธรรมให้ภาคประชาชน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานและผลส าเร็จในการท างานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน 

1. หลักฐานการด าเนินงานในเรื่องการเปิดเผยข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสอย่าง
น้อย  5  ช่องทาง  จากเอกสารตีพิมพ์  แผ่นพับ  จดหมายข่าว  ประกาศ เว็บไซน์ การโฆษณา โลโก้  
การจัดนิทรรศการ  การแถลงข่าว 

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น  ศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุด  หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน  ตู้  ปณ. เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  เว็บไซน์  เว็บบอร์ด 

3. หลักฐานการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี้ 
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม  และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟัง

ความคิดเห็น 
  - มีผลสรุปจากระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 -  มีบันทึกข้อความ  หรือรายงานการประชุม  หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ  ที่
แสดงว่ามีการน าเสนอผลจากการับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปก าหนดแนวทางหรือแผนการ
บริหารงาน 

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ดังนี้ 
             - ค าส่ังแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เป็น
ที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
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           - การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ  ระหว่างสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  โดย

มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี้ 
            - ช่องทาง รูปแบบ  รอบระยะเวลาการติดตามการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 -กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรอเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 
 -รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  
เอกสารสิ่งพิมพ์  เว็บไซน์  นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้
กันโดยทั่วอย่างน้อย  3  ช่องทาง 

3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจ้าหน้าที่ 
4. รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมีการ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  เช่น  จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
6. มีกระวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนนิการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนนิการ 3 - 4 ข้อแรก มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8   มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา                     
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจาก การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ 
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตาม ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ  

 
แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน  โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ควรมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน  

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ด้าน
ต่างๆ ดังนี้  
  ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ  
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
  ความเสี่ยงด้านนโยบาย  
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  

3. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ า เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ ส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามา
ช่วย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุด
หรือหลีกเลี่ยง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้  
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  

1. แผนงานด้านการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  ของ
สถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม
ของ ทีมงาน / คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมเป้าหมายของสถาบัน 

4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ สูงสุด
ของสถาบัน รายงานการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียด 
การด าเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
ตาม แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน 
เอกสาร การประเมินผลการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถาบัน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  โดย 
ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของ ปัจจัย
เสี่ยง 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความ
เสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจน มีการก าหนด

แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ 
                     องค์กรสู่ระดับบุคคล  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  
หมายถึง ความส าเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการด าเนินงานภายใน โดย 
จะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตัวบ่งชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ 
สถาบันอุดมศึกษาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานและ
เป้าหมายใน ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มี
การติดตามและ ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน 

1. หลักฐานที่แสดงว่าสถาบันได้จัดท าแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลและ
แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
3. หลักฐานแสดงการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า 
4. หลักฐานแสดงถึงการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายและการจัดท าค ารับรองระหว่าง

ผู้บริหารระดับสถาบันกับผู้บริหารระดับคณะ  
5. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมาย 
6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่ก าหนด

ไว้ได้ครบถ้วนและสม่ าเสมอ  
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
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8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการด าเนินงานและมีผลคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว 

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ  โดยมีการน าผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
4. มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า 

6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ

สร้างแรงจูงใจ  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก  มีการด าเนินการ 5 - 7 ข้อแรก  มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
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องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  
 
หลักการ  

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติ แหล่ง
เงินทุนของสถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงิน 
รายได้เช่น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะต้องท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อ จ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้
ส าหรับการผลิต บัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภาย
หลังจากหัก งบด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 
ร้อยละของ งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการแสดง ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส  
ความถูกต้อง ใช้เม็ด เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจ าปี 
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ  
7. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้  
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ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบ                
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ 

การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ ด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา 
รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับมีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
ครบทุกพันธกิจ มีการน าระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่าง มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้าน
การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
บุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการวิจัย ค่าใช้จ่ายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ สินทรัพย์ถาวรต่อ
นักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับความส าเร็จของ
การประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่
ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่าย สุทธิต่องบประมาณด าเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตราย
หลักสูตร  
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แนวทางปฏิบัติท่ีดี  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันใน

ทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินวิธีการที่
ได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและ
สามารถน าข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานน ามาใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบันสามารถปิด
งบบัญชีได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจในภาพรวมของ
องค์กร รวมทั้งการน าเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้สภาสถาบันทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

5. รายงานทางการเงิน สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของสถาบัน 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใช้เงินของทุก
หน่วยงานย่อยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ 
หน่วยงานย่อย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให้คณะผู้บริหารของสถาบัน 

7. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับรายงานทางการเงิน  และข้อเสนอแนะของของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืนๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ 
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   

1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบัน  
2. งบประมาณประจ าปี ของสถาบัน  
3. แหล่งของงบประมาณรายได้ จากแหล่งต่างๆ  
4. การจัดสรร งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้กับหน่วยงาน  
5. วิธีการใช้เงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใช้เงินของหน่วยงาน  
6. ผลจากการจัดท าระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน  
7. ฐานข้อมูลทางการเงินของสถาบัน  
8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ ตัดสินใจ  
9. การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ต้นทุนผลผลิต  
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10. รายงานฐานะทางการเงินต่อสภาสถาบัน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ

และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง 

การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง  
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
หลักการ  

 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่ 
เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  และมี 
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะ ของสถาบัน  

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

 2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  

 
 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร

การศึกษา  
 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ  
               บริหารการศึกษา    
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกใน
การ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและโดยหน่วยงานต้นสังกัด
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ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจว่าสถาบัน สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

 
แนวปฏิบัติท่ีดี  

 1. สถาบันจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 2. มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน 
โดยตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน  ทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  

 3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งการตรวจติดตามการ
ด าเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ 
ภายนอกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
ฐานข้อมูล และมีการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง  

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  

 1. แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการด าเนินงาน
ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและ ผู้บริหารทุก
ระดับ 

 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพของ
สถาบัน ตั้งแต่การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เช่น ค าส่ังแต่งตั้ง
หรือมอบหมายหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ คู่มือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การประกันคุณภาพ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม ข้อมูล
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หรือ หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน  

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน  และ
ภายนอกสถาบัน 

 3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน  ทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการ
ติดตาม)  

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  
 6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน  
 7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 
 5 ข้อแรก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ ด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและ  
หน่วยงานย่อย ตลอดจนถึงในองค์การนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงาน
ตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   

 1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ 
 2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 
 3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น  หรือการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ 
มูลค่าเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 
 5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีต่อการพัฒนาสถาบัน  และ
บุคลากร 
 6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตคุณภาพ
งานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ  

 1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการ
ของสถาบัน  
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 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด  

 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 

มีการด าเนินการไม่ครบ 
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 
4 ข้อแรก 
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ส่วนที่ 5 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพส าหรับตัวบ่งชี้ที่ใชป้ระเมินกระบวนการ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550) ได้จัดท าแนวทางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ ส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปศึกษา และปฏิบัติ โดยปรับให้เหมาะสม
กับภารกิจ และบริบทของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วยสาระส าคัญ 
2 ประการ คือ เรื่องที่ควรพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  และตัวอย่างแนว
ทางการพัฒนาส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ ดังนั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ได้เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และน าไปสู่การเทียบเคียงมาตรฐาน 
(Benchmarking) ด้านกระบวนการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงขอ
น าเสนอตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการ เฉพาะตัวบ่งชี้
การประเมินภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้)
เพื่อให้ ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์   
                  แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้หลักเพื่อวัดความส าเร็จของ    
                  การด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1. การก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  1.1 หากสถาบันมีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วต้ังแต่

เร่ิมต้น  สถาบันควรทบทวนว่า ปรัชญาหรือปณิธานยังเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากยังเหมาะสมอยู่  ต้อง
ด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในองค์การและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
รับทราบทั่วกัน 
1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตาม
สภาพการณ์ที่เปล่ียนไป  ควรเป็นการก าหนดร่วมกันทั้ งผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธาน  ที่ได้ร่วมกันก าหนด 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
2. ความสอดคล้องของปรัชญาหรือ ปณิธาน 
และกลยุทธ์ กับภารกิจหลักของสถาบัน 
หลักการอุดมศึกษาและมาตรฐานต่างๆที่
เก่ียวข้อง 

2.1 ศึกษาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา หลักการอุดมศึกษา 
ซึ่งได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) 
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการ (autonomous)  วิเคราะห์มาตรฐานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา   
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาที่ เปิดสอน รวมทั้งวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนชาติอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
และจุดเน้นในการพัฒนาในช่วงเวลานั้น ๆ   ตลอดจนยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ของชาติ 
 2.2  ในการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากล
ยุทธ์ต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ศึกษา 
และวิเคราะห์ในข้อ 2.1  โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา
หรือปณิธาน และกลยุทธ์สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ 
ในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง 

3. การพัฒนากลยุทธ์   3.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ (strategy) เพื่อน า
สถาบันไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
(vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective)  คณะกรรมการได้วิเคราะห์จุดแข็ง (strength)  จุดอ่อน 
(weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats)  เพื่อ
น ามาสู่  การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ    
ของสถาบัน  อันได้แก่  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.2  เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว  คณะกรรมการน ากลยุทธ์มาจัดท าเป็นแผน
ด าเนินการในทุกระดับ  โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของ
บุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มี
แนวทางชัดเจนว่าสถาบันจะพัฒนาไปอย่างไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันจะร่วมกันรับผิดชอบ
อย่างไร    
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
4.  การจัดท าแผนด าเนินงาน    4.1 คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันจัดท าแผนด าเนินงาน

ต้องมีความชัดเจนว่าจะท าอะไร เมื่อใด  โดยใคร ใช้งบประมาณ
เท่าใด  และก าหนดตัวบ่งชี้หลัก (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) 
ที่จะใช้วัดความส าเร็จของ  การด าเนินงานในแต่ระยะเวลา 
4.2  คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานตามแผนโดยมีระบบ
การติดตามการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  หากไม่เป็น  
ไปตามแผนจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไร 
4.3  เมื่อครบรอบปีให้มีการประเมินผลการด าเนินงานว่าได้
ด าเนินงานครบถ้วนตามแผนหรือไม่  โดยให้พิจารณาผลการ
ด าเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมา
สอดคล้องกับกลยุทธ์  รวมทั้งทบทวนว่ากลยุทธ์ยังเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็ต้องพิจารณา
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่อไป 
4.4 ให้มีการพิจารณาทบทวนและหากจ าเป็นก็ปรับปรุงตัวบ่งชี้หลัก     
รวมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นในการวัด
ความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 
4.5 ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  ต่อที่ประชุมของ
ผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน 

 
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 

1.  การก าหนดหลักสูตรที่จะ เปิด  และ 
ปิดสอน 

1.1  มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตร
สาขาวิชาต่าง ๆ และวิเคราะห์ความพร้อม ในการเปิดหลักสูตรของ
สถาบันก่อนน าไปก าหนดเป็นเป้าหมายในแผนการผลิตบัณฑิต 
1.2  มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้านห้องสมุด ระบบสารสนเทศ  ศูนย์การเรียนรู้ หรือ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ  ก่อนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เปิดใหม่ให้     อย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
2. การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์  
ของหลักสูตร 

2.1  มีปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้อง  กับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะหรือสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและความต้องการของสังคมส่วนรวม 
2.2  ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิต
ในข้อ 2.1 ได้ถูกน าไปสะท้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วน 
2.3  จัดท าแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของ
นัก ศึกษาที่ สอดคล้อง กับปรัชญา วัตถุประสง ค์ ทั กษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  

3. การบริหารกิจการของหลักสูตร 
 

3.1  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง
ทุกปีการศึกษา 
3.2  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปีและน ามาปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรก่อนรับนักศึกษา.รุ่นใหม ่

4.  การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 
 

4.1 มีการก าหนดระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ดังนี ้
 1)  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดย 
ใช้ตัวบ่งช้ีที่เหมาะสม เช่น อัตราการได้งานของบัณฑิต ร้อยละของ
บัณฑิตที่ท างานตรงสาขา  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อัตรา
เงินเดือนเร่ิมต้น 
  2)  มีการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของ
หลักสูตร 
   3) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาของการ
ผลิตบัณฑิตหนึ่งรุ่น 

5. การบริหารทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน 
 

5.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตรและ
จัดเก็บข้อมูลที่ส ารวจในแต่ละปี อย่างเป็นระบบ  
5.2  ก ากับและตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร 
ที่ได้รับ 

6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและแผนการด าเนินงานของหลักสูตร   
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3   มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 

1. ระบบการพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ 1.1  มีระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่
บุคลากรทุกคน 
1.2  มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมและมีการใช้
กระบวนการจัดการความรู้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบัน 
1.3  มีระบบในการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอก ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน 
1.4  มีระบบการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 

2. กลไกที่จะท าให้สัมฤทธิผล 2.1  มีกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่
บุคลากรทุกระดับ   เ ช่น  มีคณะกรรมการหรือ ผู้ รับผิดชอบ  
มีงบประมาณที่ชัดเจน 
2.2  มีกลไกสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้  ให้ที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2.3  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน 
2.4  มีกลไกในการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
3. กิจกรรมที่ควรด าเนินการ 3.1  มีเป้าหมายและตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนในการจัดการความรู้ 

3.2  มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ 
3.3  มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ 
3.4  มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้  อย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพ์  เป็นวารสาร 
ทั้งนี้ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกย่อง   ให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของนวัตกรรม 
3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
3.7 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษา  
                  ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1.  ระบบ และกลไกในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
1.2 มีการจัดท าการวิเคราะห์งาน (job analysis)  โดยก าหนดให้มี
ค า อ ธิ บ าย ลักษณะง าน  (job description) ก ารระ บุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) การประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ  
(job evaluation) ที่เป็นรูปแบบชัดเจน  มีการก าหนดเส้นทางเดิน
ของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์
ปริมาณการ เข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และพิจารณา   หา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
1.3 จัดท าระบบด้านการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม โดยการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้
มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถาบันการศึกษาได้ก าหนด
ไว้  โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทาง
วิชาการ ในสาขางานที่เก่ียวข้อง 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
2.   การส่ง เส ริมสนับสนุนบุคลากรที่ มี
ศักยภาพสูง 

2.1 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์ 
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพ
ในการขอรับรางวัล   ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านงานเอกสาร/งาน
ธุรการ ยกย่องให้ เกียรติผู้ไ ด้รับรางวัล โดยวิธีต่างๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษจัดระบบพี่เล้ียงให้ผู้มีประสบการณ์ได้รับ
รางวัลช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.  การธ ารงรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

3.1  มีการหา training needs ของบุคลากร ทั้งในสายอาจารย์และ
สายสนับสนุน ให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา
ก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น  โดยหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินได้ 
3.2  มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และได้ร่วมมือกันท างาน   
มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่ าง ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้
เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
3.3   มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
อย่างเป็นระบบ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการพัฒนาให้บุคลากรใน
องค์การมีความพึงพอใจ ที่เพิ่มขึ้น 
3 .4   ส ร้างบรรยากาศของสถานที่ ท า งานให้น่ าอ ยู่  ต้ั งแ ต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการท างาน การให้สวัสดิการ
พนักงาน การดูแลบุคลากรในองค์การทุกคนอย่างเสมอภาค
ทัดเทียมกัน สร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน ให้ดีย่ิงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการหรือคณะท างาน 1.1  ต้ังคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานโดยมีผู้บริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 
1.2  ระบุรายละเอียดของการท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  ก าหนดระยะเวลา
ให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่าง
สม่ าเสมอ 

2. การก าหนดปัจจัยเส่ียง 2.1  วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบหรือ สร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารการศึกษา 
2.2  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
2.3  จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้อง
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างแผนการจัดการความเส่ียง 3.1  วิเคราะห์ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ  
3.2  สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take 
การยอมรับความเส่ียง Treat  การลดหรือควบคุมความเส่ียง 
Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเล่ียงความเส่ียง  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

4. การสรุปผลและบูรณาการ 4.1  ด าเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าหรือความแล้ว
เสร็จของการด าเนินการตามแผน  
4.2  สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด า เนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไข  พ ร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ 
                   การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
1.  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร 
ทรัพยากรทางการเงิน  การวิเคราะห์ 
ค่าใช้จ่าย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  มีการจัดท าระบบทางการเงิน  โดยเร่ิมจากการจัดท าแผนกล
ยุทธ์สถาบันเพื่อต้องการทราบว่าสถาบันมีทิศทางการพัฒนาไปใน
ทิศทางใด  มีการก าหนดภารกิจและจัดสรรงบประมาณภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งจุดเน้นของสถาบัน มีการจัดท าแผนงบประมาณ   
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) แผนการจัดหาเงินจากแหล่งเงินต่างๆ 
และแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกัน 
1.2  มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการ
บริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
แผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ    เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่าย 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
1.3  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอ ทันสมัย ครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน
ได้ ฐานข้อมูลทางการเงินเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน  

2.  การตรวจสอบการเงิน และ 
งบประมาณ 

2.1  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ   อย่างน้อยทุก 
6 เดือน ปีละ 2 คร้ัง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ใน
กิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไปและรายงานทางการเงิน  เป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหาร ได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และ
ได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง  
2.2  มีหน่วยตรวจสอบภายในของสถาบันที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้เงินของหน่วยงานในสถาบันให้ถูกต้อง เป็นระบบ
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับหน่วยปฏิบัติ 
2.3  ผู้บริหารระดับสูง จะต้องติดตามผลการใช้เงินจากรายงานทาง
การเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องติดตาม ตรวจสอบ และหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
3.  มีการรายงานทางการเงินให้ 
ผู้บริหารและสภาสถาบัน 

3.1  มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และ
สภาสถาบัน 
3.2  ผู้บริหารน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปเป็นข้อมูลในการ
วางแผน และการตัดสินใจ 
3.3  สถาบันมีการน าข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ตลอดจนความมั่นคงขององค์การ 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  9.1 มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 

 กระบวนการบริหารการศึกษา 
เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 

1.  ระบบประกันคุณภาพ 1.1  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็น  ระบบประกันคุณภาพที่
ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
1.2   ระบบประ กันคุณภาพที่ น ามาใช้ ต้ อง เป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า  โดยเร่ิมจาก
การวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา  เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และ 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.  กลไกการประกันคุณภาพ 2.1  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
2.2  มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกัน
คุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสม 
2.3  มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะถึงระดับสถาบันเพื่อให้ได้คุณภาพ
ตามที่ก าหนด 
2.4  มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน 
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เรื่องที่ควรพิจารณา ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
 2.5  มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์คุณภาพ  3.1  การก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานต้อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดย
หน่วยงานต่าง ๆ  
3.2  ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ทั้งหมดและต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3.3  เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ต้องสามารถวัด
ระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ และที่ส าคัญต้องเป็น
เกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4 .  ร ะบบฐานข้อมูล เพื่ อการประ กัน
คุณภาพ 

4.1  จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะและสถาบัน 
4.2  ระบบฐานข้อมูลข้างต้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลหลักของสถาบัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เพื่อการวางแผน การ
ปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุง
พัฒนา 

5.  การจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

5.1  มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ  แก่คณาจารย์
และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
5.2  ส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  
5.3  จัดให้มีการ เผยแพ ร่นวัตกรรมอ ย่างสม่ า เสมอ  เช่น  จัด
ประชุมสัมมนา จัดพิมพ์วารสาร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเจ้าของ
นวัตกรรม 
5.4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
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การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
การรับรองคุณภาพและการประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและได้ผลผลิตมี คุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์  

ดัชนี  หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ 
องค์ประกอบ หรือตัวแปร ที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานของคนในสถานศึกษา  ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของผลผลิตของสถานศึกษา  

เกณฑ์ หมายถึง ระดับคุณภาพของพฤติกรรม ผลงาน หรือคุณลักษณะ ที่ต้องการวัดผล 

ปรัชญา หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ได้ไตร่ตรอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความ
เป็นสถาบันศึกษา การบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการพัฒนา ความเป็นคน ซึ่งต้องเป็น
ความคิดหรือการสร้างแนวคิดที่กว้างขวางพอที่จะ ครอบคลุมประสบการณ์ของคนจ านวนมากได้  

วิสัยทัศน์ หมายถึง เจตนารมณ์ที่จะก าหนดทิศทางของสถาบัน 

พันธกิจ หมายถึง การตั้งความปรารถนา หรือความมุ่งหมายของสถาบัน  บ่งชี้เหตุผล
การด ารงอยู่ของสถาบัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับ  พันธกิจของสถาบันมี
ลักษณะเป็นทั้งสาระและความผูกพัน ความรับผิดชอบที่ต้อง ปฏิบัติ 

เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่จะท าให้ส าเร็จในแต่ละงาน อยู่ในกรอบของการ  ตั้งความ
ปรารถนาภาระหน้าที่และความมุ่งหมายที่สถาบันก าหนดขึ้น 

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารตรวจวัดพฤติกรรม
ได้ ลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์คือ 

1.  ชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึง่เดยีว 
2.  สามารถวัดและตรวจสอบได้ 
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3. ท าความเข้าใจได้ทันท ี
4. ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะท างานให้ส าเร็จ 
5. มีมาตรฐานทีย่อมรับพฤตกิรร 

 หลักสูตร หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ชัดเจน แล้วน ามาระบุรายวิชา 
จัดกลุ่มวิชา และก าหนดขั้นตอนก่อนหลัง ของเนื้อหาความรู้ของ วิชาที่จัดเป็นระบบ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา และทรัพยากรที่ก าหนด เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ของนักศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ  

อาจารย์ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุติในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีบทบาทและ หน้าที่ส าคัญ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันในทุก ๆ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ต้องมีพื้นฐานของการเป็นคนดี และควรมี
บทบาทที่เด่นในเรื่องการเป็น นักวิชาการที่มีความเป็นครู เป็นนักวิจัย และเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาการ นอกจากนั้นอาจารย์จะต้องมีหน้าที่สนับสนุน และช่วยเหลือกิจการของสถาบัน เพื่อให้งาน
ด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมเกิดผลดี 

การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการท าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโปรแกรมวิชา โดยใช้ รปูแบบกจิกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เหมาะกับเนื้อหา และสถานการณ์ รวมทั้งความพยายาม
ที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการบูรณาการกิจกรรมการเรียน
การสอน การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาเข้าด้วยกัน 

การวัดและการประเมินผล หมายถึง การจัดท าแบบวัดผลและประเมินผล การเรียนที่
น่าเชื่อถือ และมีเครื่องมือในการวัดผลที่ตรงตามหลักเกณฑ์ และข้ันตอน การวัดผลประเมินผล ซึ่ง
สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนความก้าวหน้าด้านการเรียน มากน้อยแค่ไหน   

ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง สถานที่รวบรวมสื่อ เครื่องมือ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยี 
การเรียนรู้ โดยได้จัดระบบการบริหารเพื่ออ านวยความสะดวก ในการสืบค้น  และฝึกทักษะ 
การเรียนการสอน   



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

89 

นักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สถาบันจะพัฒนาให้เป็นทรัพยากร บุคคลที่มี
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน หลักสูตรและ
โปรแกรมวิชาในด้านวิชาการ วิชาชีพ  

กิจการนักศึกษา หมายถึง ระดับการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา และ
บริการนักศึกษา  

การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบต่อปัญหาที่มุ่งศึกษา ด้วยวิธีการที่มี
ระบบน่าเชื่อถือ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา วิชาการ หรอืพฒันาแนวทางใน
เชิงปฏิบัติ    

การบริหารทางวิชาการ หมายถึง การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคคล ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ศิลปะ หมายถึง งานฝีมือที่สร้างขึ้น ให้ความรู้ศึก และกระทบอารมณ์แก่ผู้พบเห็น 

วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่คนในชุมชนสร้างขึ้น แสดงถึงความเจริญงอกงาม 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของคนในชาติ  

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานศิลปะและพฤติกรรมที่คนในชาติสร้างขึ้น ส่ังสม และสืบ
ทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ความมี ระเบียบวินัย ความกลม
เกลียว และผสมผสานกลืนอยู่ในสังคมโลกได้ 

การบริหารจัดการ  หมายถึง  การปฏิบัติตามหน้าที่บริหารของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัย  ภาวะผู้น าที่จะ 
เพิ่มสมรรถภาพ ความสามารถ และรวมน้ าใจของบุคลากร ในองค์การให้สามารถท างานเป็นทีม  
มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และพัฒนา นายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง   

การเงิน  หมายถึง  จ านวนหรือปริมาณของตัวเงินที่ใช้สนับสนุนการบริหาร  และ 
การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมมีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถท ากิจกรรมส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และมีระดับคุณภาพของงานตามมาตรฐาน การเงินจะต้อง  จัดสรรให้อยู่ในรูปของงบประมาณที่
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เตรียมการโดยแบ่งตามกิจกรรมในแต่ละพันธกิจ ของสถาบัน น้้าหนักของการจัดสรรให้เป็นไปตาม
ความส้าคัญและความจ้าเป็นของแต่ละกิจกรรมหรือเป็นไปตามจุดเน้นที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนัน้
การเงินยังหมายถึง การจัดการด้านการเงิน ให้สถาบันมีสถานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ทั้งใน
รูปแบบ ทางการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายที่จ้าเป็นและสมเหตุสมผล มีความประหยัด คุ้มค่า   
มีประสิทธิภาพ ตลอดถึงมีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ  

บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง  

ประชาคม หมายถึง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคล 

กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 
กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ  กรรมการ
การประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเป็นประจ้าระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจา้ของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น (ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษา
ระดับสูงของประเทศที่ได้รับเลือก หรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะท้างานหรือคณะด้าเนินการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด โดย
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
(ส้านักงานปฏิรูปการศึกษา : 2545) 
 

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็น
ที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท้าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของ
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
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นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ส้านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือด้าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท้าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด้าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชน
ในด้านการเกษตร ฯลฯ  
 ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังน้ี 

1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงของ            

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) บริการศึกษา วิจัย ส้ารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
10) บริการอ่ืนๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน 

                    (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง   
 1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ  
ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ
น้าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 
ในการด้ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื ้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้น
วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง 
เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือ
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วิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท้าอาหารไทย เป็นต้น หรือ 
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอ่ืนๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหาร
พื้นบ้าน  ในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ  หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกาย ชุดพื้นบ้าน 
การน้าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอร์มประจ้าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการ
สนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่ม
ดนตรีไทย  กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น  
 2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความ
เชื่อและค่านิยม เพื่อให้สามารถน้ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท้าบุญเดือนสิบ  
การท้าบุญวันว่าง เป็นต้น 
 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดย
ให้นับได้ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก 
  ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวัน
ส้าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส  
วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น  
 4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค้านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท้ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่อง
วิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการ
ดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
การเข้าค่าย/กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส้าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 
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 5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยและพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการ
ให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์
ดนตรีไทย การแสดงหมอล้า การแสดงวงแคน และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ตะกร้อไทย 
สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน้ากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเป็นต้น 
 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืน ๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความส้าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
นั้น มีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและ
วัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ภาพถ่าย  ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ หรือการเข้าร่วมชม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ้าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาค้าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์   หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จ้าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
ค้นคว้า ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา : 2549) 
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ้านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 ระบบทวิภาค  -  ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี 
  การศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

-  ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
   (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  39 หน่วยกิตต่อปี 
    การศึกษา (13 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

   -   ส้าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หน่วยต่อ  
   ปีการศึกษา (9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  

 
ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังน้ี 
1) ค้านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของ

ผลคูณระหว่างจ้านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ้านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก้าหนดเวลาการ
เพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค้านวณ ดังนี้ 

 

 
                               SCH =     nici 

 

เมื่อ  ni   =  จ้านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
           Ci   =  จ้านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) ค้านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค้านวณดังนี้ 
 
         SCH 

 FTES  =                        
   จ้านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
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นักศึกษาภาคปกติ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบันได้มีการค้านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นการพิเศษ  (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มี 
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ  (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานหรือ
บุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท้างานไม่ต่้ากว่า 
9  เดือน โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาท้างาน 6 เดือน ให้นับเป็น  
0.5 คน  
 

ระบบและกลไก หมายถึง  ขั้นตอนการด้าเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ 
เป็นกลไกให้การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ส้านักมาตรฐานอุดมศึกษา : 2546) 
 

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง รางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 

 
วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  เช่น  ฐานข้อมูล  Science  Citation Index 
(SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล 
PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural On-Line Access) ฐานข้อมูล ERIC 
(Education Database) หรือ ฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น 
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ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5) Biosis = http://www.biosis.org/ 
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost  

and then academic search premium) 
9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10) Wilsom = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 
วารสารระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  หมายถึง วารสารที่คณะ

บรรณาธิการ ต้องเป็นชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจาก
ต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

วารสารระดับชาติ   หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ 
จากสถาบันต่าง ๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  มาจากค้าว่า ธรรม + อภิบาล  หมายถึง  
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1.  หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็น
ที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

2.  หลักคุณธรรม ได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน       
มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อ้านาจ 

http://portal.isiknowledge.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.ebsco.com/home/
http://www.infotrieve.com/
http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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3.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน
หรือปิดบังบางส่วน 

4.  หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เราท้าทั้งร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้อง
สร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการท้างานของเราโปร่งใสจริง 

6.  หลักความคุ้มค่า ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน  
 

อาจารย์ประจ า  หมายถึง  อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท้างานไม่ต่้ากว่า  9  เดือน  ใน
กรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาท้างาน 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา
(ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2549) 
 

นิยามศัพทขอมูลพื้นฐาน (common data set) 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับไมวาจะ 
เปนจากงบประมาณแผนดิน และหรือรายไดที่เปนเงินนอกงบประมาณ  

 
         รายได จากงบประมาณแผ นดิน   หมายถึง  รายได ที่ ได รับจากรัฐบาลตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจ าปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือที่ก าหนด ข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ  
 
 รายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ  

1.  เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองคกร สถาบันระหวาง
ประเทศมอบใหสวนราชการ เพื่อการด าเนินงานตามโครงการตางๆ )  
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2.  เงินรายไดของสวนราชการ (เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองน าสงคลังตามมาตรา 
24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เชน ค าหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา 
คาบ ารุงการศึกษา คาธรรมเนียมและหรือคาบ ารุงที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนที่เกิดจากโครงการปกติ
และโครงการพิเศษ  

3. เงินและทรัพยชวยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่บุคคล บริษัท หางราน หรือ
สถาบันบริจาคชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตางๆ ส าหรับสถาบันเอกชนรายรับ
ทั้งหมดของสถาบันหมายถึงรายไดที่สถาบันไดรับจากการ ด าเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งเงิน
บริจาค  

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจาก
การ ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ  เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม  คาธรรมเนียมในการใหบริการ  
ตางๆ เชนคาเชาหองประชุม คาตอบแทนที่ปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตางๆ  

 
คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน 

หมายถึง คาใชจายที่สถาบันก าหนดไวส าหรับใชจายในการด าเนินงานของสถาบันจากทุกแหลง 
รายรับ ประกอบไปดวย คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจ า คาจางชั่วคราว คาตอบแทน 
พนักงาน คาใชจายในการด าเนินการ ไดแก คาตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ นอกเหนือจาก คาใชจาย
บุคลากร คาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค คาใชจายจากงบอุดหนุน ใหแสดงคาใชจายในรูปของ
งบประมาณที่ก าหนดไวเพื่อใชจาย และคาใชจายจริง  

 
           คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใช 
จายที่สถาบันก าหนดไวส าหรับใชจายเปนคครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดินจากทุกแหลงราย
รับให แสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไวเพื่อใชจาย และคาใชจายจริง  
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การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 

การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 

1. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  ส่วน มีรายละเอียดดังนี้  

1.  ส่วนน า  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่   
1.1  ที่ตั้ง 
1.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
1.4  นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
1.5  โครงสร้างองค์กร 
1.6  โครงสร้างการบริหาร 
1.7  รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
1.8  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1.9  คณาจารย์และบุคลากร 
1.10  นักศึกษา 
1.11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.12  งบประมาณ 

  2.  ส่วนสาระ  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น 
กะทัดรัด  โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ  ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย 
สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้ เห็นถึงการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน กอง ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่  กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน กอง ด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้  การประเมินผลตาม
เกณฑ์  การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ  และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้  ตามรายองค์ประกอบ  ได้แก่  
 2.1  องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 
 2.2  องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
 2.3  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
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 2.4  องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 
 2.5  องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 2.6  องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2.7  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 2.8  องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 2.9  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3.  ส่วนสรุป  สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ  ตลอดจนจุดเด่น 
แนวทางเสริม    จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ  เพื่อปรับปรุงแผนในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป 

4.  เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน 

 
การก าหนดรหัสหลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลข   

 
รหัส ความหมาย หมายเหตุ 
ตัวที่หนึ่ง องค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน ระหว่าง  1-9 
ตัวที่สอง ดัชนีประเมินในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ระหว่าง  1-6 
ตัวที่สาม เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละดชันี ระหว่าง  1-5 
ตัวที่สี่ (ในวงเล็บ) ล าดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7     แสดงระบบเลขรหัสของการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง 

        

     องค์ประกอบที่  1  

                       ดัชนีที่  1 

     ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน 

 

 

    1.    1.     1.    (1) 

     

            
                                                                                 ล าดับที่
หลักฐาน  1 
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แนวทางการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
และเกณฑ์การประเมิน 

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

 
5.  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมี

ความสมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ  
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็น
เอกสารที่มีการอ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้  ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีส าคัญใน
การชี้วัดผลของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

5.1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาย 
5.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.3  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.4  ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

103 

ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 
 

ค าน า 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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สารบัญ 

ค าน า 

สารบัญ 

บทท่ี 1 ส่วนน า           

1.1 ชื่อหน่วยงาน 
1.2 ที่ตั้ง 
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
1.6 โครงสร้างองค์กร 
1.7 โครงสร้างการบริหาร 
1.8 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1.10 คณาจารย์และบุคลากร 
1.11 นักศึกษา 
1.12 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.13 งบประมาณ 

บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ   

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน  

 องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน       
 องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา     
 องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      
 องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
 องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      
 องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ      
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
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สารบัญ (ต่อ) 
  

บทท่ี 3   สรุปผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน     
3.1  สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ   
3.2  แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ 

 
บทท่ี 4   
 4.1  เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ 
  
ภาคผนวก 
          ข้อมูลพื้นฐาน 

          ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
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บทที่  1 
ส่วนน า 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
1.1 ชื่อหน่วยงาน 
1.2 ที่ตั้ง 
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
1.6 โครงสร้างองค์กร 
1.7 โครงสร้างการบริหาร 
1.8 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1.10 คณาจารย์และบุคลากร 
1.11 นักศึกษา 
1.12 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.13 งบประมาณ 
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บทที่  2 
ผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
                   แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ 
           ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ    
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน     ระดับ  

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้

สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ 
ชาติ  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน  
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์  แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ 

เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน 
อนาคตอย่างสม่ าเสมอ  

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 เกณฑ์การประเมิน  
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
จุดอ่อน/แนวทางเสริม 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
การบรรลุเป้าหมาย 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 1. 
 2.  
 3. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด  
                    
ชนิดตัวบ่งชี้     ผลผลิต  
 
                   จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย    x 100  
                         จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60-74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75-89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90-100 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
จุดอ่อน/แนวทางเสริม 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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การบรรลุเป้าหมาย 
..................................................................................................................................

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

....................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเอง 
 

คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 1. 
 2.  
 3. 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

ความหมายค่าคะแนนผลการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 
2.51-3.00   การด าเนินงาน    คุณภาพระดับดีมาก 
2.01-2.50   การด าเนินงาน    คุณภาพระดับดี 
1.51-2.00   การด าเนินงาน  คุณภาพระดับพอใช้ 
≤  1.50   การด าเนินงาน    ยังไม่ได้คุณภาพ 

 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

 

คะแนน
ประเมิน 

 
หมายเหตุ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
1.1 ระดับ       
1.2 ร้อยละ   

    
 

2.1 ระดับ       
2.2 ระดับ       
2.3 ระดับ       

2.4 ร้อยละ  

 

    
 
 

 
 

2.5 

วุฒิ ป.เอกร้อยละ 
 

    
 

วุฒิ ป. ตรีร้อยละ       
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ตัวบ่งชี้ท่ี 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

 

คะแนน
ประเมิน 

 
หมายเหตุ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
2.6 ผศ.รศ. ร้อยละ       

 

 รศ.ขึ้นไป 
 

    
 

2.7 ระดับ       

2.8 ข้อ      

2.9 ร้อยละ  
 

   
 

 
2.10 ร้อยละ   

    
 

2.11 คะแนนเฉล่ีย       

2.12 ร้อยละ  
 

    
 

3.1 ระดับ       
3.2 ระดับ       
3.3 ร้อยละ                

4.1 ข้อ      
4.2   ข้อ      

4.3 บาท/คน  
  

  
  

4.4 ร้อยละ  
 

   
 

  

5.1 ระดับ       

5.2 ร้อยละ  
 

   
 

  

5.3 ร้อยละ  
 

   
 

  

5.3.1 ระดับ      
5.3.2 ระดับ      
5.3.3 ระดับ      

5.4 ร้อยละ       
5.5 แหล่ง      

6.1 ระดับ       



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

113 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

 

คะแนน
ประเมิน 

 
หมายเหตุ  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
7.1 ข้อ      
7.2 ระดับ       

7.3 ระดับ       
7.4 ระดับ       

7.5 ระดับ       
7.6 ระดับ       

7.7 
ร้อยละ  
 

 
    

 
7.8 ระดับ        

7.9 ระดับ        
8.1 ระดับ 3      
8.2 ระดับ 3       

       
9.1 ระดับ 3      

9.2 ระดับ 4      
9.3 ระดับ 4      
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ 
     และแผนการด าเนินการ 

     

2.  การเรียนการสอน       

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา      

4.  การวิจัย       

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม       

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

7.  การบริหารและการจัดการ       

8.  การเงินและงบประมาณ       

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       

รวม      

ผลการประเมิน      
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ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานด้าน 
   คุณภาพบัณฑิต (4) 

     

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา(35)  

  

 

 
 

ก. มาตรฐานด้าน 
ธรรมาภิบาลของ 
การบริหารการอุดมศึกษา  

        (16)  

     

มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 
(19) 

     

3. มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ฯ (2) 

     

รวม      

ผลการประเมิน    
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ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดา้นการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัย น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

     

2. ด้านกระบวนการภายใน       

3. ด้านการเงิน      

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

     

รวม      

ผลการประเมิน      

 

ตารางแสดงค่าคะแนนการประเมินตนเองรายองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะ หน่วยงานสนับสนุน 
ตัวอย่างการเขียน 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่   1  ปรัชญา ปณิธาน   วัตถุประสงค์และ 
                                 แผนการด าเนินการ 

2.67 คุณภาพระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่   2  การเรียนการสอน 2.05 คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบที่   3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 
องค์ประกอบที่   4  การวิจัย 2.00 คุณภาพระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่   5  การบริการวิชาการแก่สังคม 2.57 คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่   6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   3.00 คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่   7  การบริหารและการจัดการ 1.60 คุณภาพระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่   8  การเงินและงบประมาณ 2.00 คุณภาพระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่   9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                         2.33 คุณภาพระดับดี 

ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบ 1-9 2.13 คุณภาพระดับดี 
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3.2  แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ 
 

3.2.1  จุดเด่นและแนวทางเสริม 
......................................................................................................................................

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

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

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

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

3.2.2 จุดอ่อนและแนวทางพัฒนา 
............................................................................................................................. .........

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

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

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

........................................ 
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บทที่ 4 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

 
4.1  เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

องค์ประกอบที่ 1  

  
  

องค์ประกอบที่ 2  

  

  

องค์ประกอบที่ 3  

  

  

องค์ประกอบที่ 4  

  

  

องค์ประกอบที่ 5  

  

  

องค์ประกอบที่ 6  

  

  

องค์ประกอบที่ 7  

  

  

องค์ประกอบที่ 8  

  

  

องค์ประกอบที่ 9  

  

  
 

 
 



 

 

                  

 

 

                   
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
Tel. 02-529-0674-7 ต่อ  122 หรือ 123 

FAX : 02-529-3598 




