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บทที่ 1 บทนํา 

 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ 
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซ่ึงท่านได้เล็งเห็นความสําคัญ 
ของการศึกษา จึงได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ซ่ึงมี
สํานักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล
การศึกษา ต่อมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สํานักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือทําหน้าท่ี
ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีสํานักงานทะเบียนและวัดผล ทําหน้าท่ีเก่ียวกับ
ระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการรวมกับ 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สํานักส่งเสริมวิชาการ” วันท่ี 10 
มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ สํานักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า 
“สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา  
 ปัจจุบันสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้าน
วิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  
นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ท่ีตั้งปัจจุบัน 
 ต้ังอยู่ท่ี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  13180  หมายเลขโทรศัพท์ 0–2529–0674–7ต่อ122 หรือ 123  หมายเลขโทรสาร 
0–2529–3598 
 

 

  

 ปรัชญา 
 “คุณภาพเด่น  เน้นวิชาการ  งานฉับไว  โปร่งใส  เต็มใจบริการ” 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์   
 

ประวัติความเป็นมา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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  หน้า 2  

  

 วิสัยทัศน์ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ 
แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์  และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง   
 3.  บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 4.  พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5.  จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนา
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/
ตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 

3.  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี  ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่าย
งานท้ังผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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อันจะส่งผลให้เป็นท่ียอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 
ของสํานัก  และมีการจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก 
เม่ือปี พ.ศ. 2543 – 2544  และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       
 

  
 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้
ดังน้ี 

1.  ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองและถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

2. จัดทํามาตรฐาน ดัชนีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินเพ่ือการดําเนินการประกัน
คุณภาพของงานในแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล 
 3.  จัดให้มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของทุกกลุ่มงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานท่ีกําหนด 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

งานบริหารท่ัวไป 
 

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูประถัมภ ์
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4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 

5.  สนับสนุนให้บุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพมีการ
ติดตามและประเมินผล การนําระบบการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ 

6.  นําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

   
 
 

 เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบุคลากรของสํานัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ
นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบาย รวมถึงให้คําปรึกษา ประสานงาน  
ตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. แต่งต้ังผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดเป้าหมายท่ีต้องบรรลุ รวมท้ังกําหนดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทําให้เกิด
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ข้ึน  ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

 3. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณท่ีมีตามความจําเป็น 
 4. จัดทําระบบข้อมูลท่ีทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ข้อมูลสถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพ่ือนํามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. มีวิธีการให้ได้มาซ่ึงผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
 6.  มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานท้ังด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การทํางานตามหน้าท่ี เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัย
อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง รวมท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 7. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
อย่างสมํ่าเสมอและให้มีการดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการท่ี

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

  หน้า 5  

  

เก่ียวข้องกับคุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 10. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรท่ีรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม         
 11. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
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                                                                           คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
           สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงานของ
สํานัก สสว. 

การประเมินตนเอง
ของสํานัก สสว. 

รายงานประจําปี 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 

การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

การติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  โดยมีแนวคิดดังน้ี 

1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งม่ันแน่วแน่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสํานึกท่ีมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ 
3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตน

อยู่เสมอ 
4. มีการทํางานเป็นทีม โดยแบ่งความรับผิดชอบ 
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ 
6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความชํานาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน 
8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเน่ือง  ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดคุณภาพ 
9. ขจัดอุปสรรคและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน และการ

สูญเสียของผลผลิต   
10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ

ให้ได้ผลผลิตท่ีพึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
Flow chart แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

พันธกิจ 

การประเมิน
คุณภาพภายนอก 

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
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  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่บน
พ้ืนฐานของทฤษฎีระบบท่ีประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
(Output)  โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ และใช้วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle): 
PDCA (Plan – Do – Check – Act)  ดังภาพท่ี 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3  ภาพแสดงระบบท่ีประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์/ผลกระทบ โดยเน้น 
               ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

  ซ่ึงเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการในระบบ
การประกันคุณภาพไว้ต้ังแต่ต้น เพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดําเนินการข้ันตอนน้ี สะท้อน
อยู่ในแผนงานประจําปี กํากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน  

2. การดําเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานท่ีวางไว้ การดําเนินการต่างๆ 
จะเป็นไปตามข้ันตอนหรือระบบงานท่ีออกแบบหรือกําหนดโดยหน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตาม
โครงสร้างการบริหารขององค์กร 

3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงานรวมท้ัง
ผลการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้กําหนดไว้ต้ังแต่แรกหรือไม่ หากมี
ปัญหาหรือจุดอ่อนของการดําเนินการ ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 

4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินการ
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาท่ีดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ีมาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินการของปีต่อไป 

Input 
 

Process 
 

Output 
Outcome 
 

Customer 
Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P           D 
 

 

 A          C 

4  องค์ประกอบ 

ภารกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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  ในด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นกระบวนการ และมาตรฐานของ 
การควบคุมติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน  ในเรื่องการประกันคุณภาพของ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน  กลไกท่ีสําคัญมี 6 ประการได้แก่   
  1.  มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา    
  2.  มีฝ่ายงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
  3.  มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   
  4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา   
  5.  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  6.  มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว  สามารถนําไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมีระบบ
กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังน้ี 
  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 
  1.1)  จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.2)  กําหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

1.3)  พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

1.4)  จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

2. จัดประชุม บุคลากรในสํานักเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ  และขอความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในการดําเนินการ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในสํานัก 
4.  กําหนดวันท่ีเริ่มปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายภายในสํานัก 
5.  กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าและข้ันสูง เง่ือนไขเวลาท่ีต้องการบรรลุ ดําเนินการควบคุม

คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางท่ี มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของ
คุณภาพการศึกษา 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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6. เตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบ  และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก  จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment report – SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรภายนอกท่ีรับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย 

7.  ให ้ข ้อม ูลแก ่คณะกรรมการที ่มาตรวจสอบประเมิน และรับรองมหาวิทยาลัย 
(accreditation) 

8.  รับข้อมูลจากกรรมการท่ีมาประเมิน  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง
ข้อด้อย 
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บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 

 
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระบบและกลไกท่ีได้กําหนดข้ึน ท้ังน้ี 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ัง
ไว้อย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับ
การตรวจประเมินอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ท้ังน้ี องค์กรต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อน
สิ้นปีการศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
ดังน้ี 

 1) เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 2) เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
มหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังท่ีกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําแนวทาง 
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยประยุกต์มาจาก คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) 
และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

P = กิจกรรมข้อท่ี 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผล
การประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน
คุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกฝ่ายงานในสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บ
ข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 

D = กิจกรรมข้อท่ี 2 ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปี
การศึกษาคือเดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

C = กิจกรรมข้อท่ี 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
ของปีการศึกษาถัดไป 

A = กิจกรรมข้อท่ี 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  นําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

สําหรับกิจกรรมข้อท่ี 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีแต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งต้องดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพ และ 
เพ่ือประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล 
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงแผนงานการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 
    ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)     
 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวางแผน 
การประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษาใหม่  
โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 
และแจกคู่มือการจัดทํา SAR (กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบ่ง ชี้ วิ ธีการและกําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี) 

                 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บ
ข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้
บนระบบ CHE QA Online (มีทีมงานให้คําปรึกษา
กับบุคลากร และ/หรือฝ่ายงานในการเก็บข้อมูล 
พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ความเหมาะสม) 
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ผู้ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เ ขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน
อ้างอิง เพื่อจัดทํา SAR  

 
 
 

                

4. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส่งผลการดําเนินงานให้ 
ฝ่ายงานประกันคุณภาพของสํานักเพื่อรวบรวม
จัดทํา SAR  

                 

5. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินของ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มาจัดทําเล่ม SAR และบน
ระบบ CHE QA Online และเตรียมรับการประเมิน
ระดับหน่วยงาน (แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ระดับหน่วยงาน) 

                 

6. ประเมินระดับหน่วยงาน                  
7. งานประกันคุณภาพ ปรับแก้และปรับปรุงข้อมูล
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online 
และเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
(แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลยั) 
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8. ประเมินระดับมหาวิทยาลัยบนระบบ CHE QA 
Online และนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี
การศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปี
ถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปี) 

                 

10. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก) ให้มหาวิทยาลัย
เพื่อมหาวิทยาลัยจะนําส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online (ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
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2   ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.1 การเตรียมการของหน่วยรับการประเมิน ก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 

2.1.1  การเตรียมรายงานประจําปี 
1) จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ

การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ต้ังแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมท้ังเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

2)  จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
2.1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา

เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารท่ี
ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

2.2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทาง คือ
จัดเอกสารให้อยู่ในท่ีอยู่ปกติตามส่วนงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
ส่วนงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไว้ 
ท่ีเดียวกันในห้องทํางานของคณะ ผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็ว
และดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 

ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบ
คุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ 
การค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

2.1.2  การเตรียมบุคลากร 
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1)   การเตรียมบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 

1.1) ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิการ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

1.2) เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์ 
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

1.3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องของบุคลากร 

1.4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 

2)   การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 
จํานวน 1-3 คน ทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังน้ี 
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี 

2.1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2.2) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยรับการประเมินและมหาวิทยาลัย

เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อ ผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมิน
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเองไม่สามารถตอบได้ 

2.3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

2.4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอก
ส่วนงานว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมิน
กําหนด 

2.5) เม่ือมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที 

2.1.3  การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผู้ประเมิน 
1)  ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 
 1.1) จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะท่ีกว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดย

เป็นห้องท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
 1.2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริม

อ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
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 1.3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง 

 1.4)  ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับท่ีจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

 1.5)  ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใด
เพ่ิมเติม 

2)  ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

2.1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
1)  มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในทราบ ท้ังน้ี แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เป็นดังน้ี : 
1.1) คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของหลักสูตร/
สาขาวิชา 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร/สาขาวิชาเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  
ส่วนผู้ประเมินจากภายในหลักสูตร/สาขาวิชาต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ
ท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอก
หลักสูตร/สาขาวิชาก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือท่ีสถาบัน
จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

1.2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของคณะ/

วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีความรู้
และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อคณะท่ีรับการประเมิน 
อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
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มหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดย
ใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะ/วิทยาลัยท่ี
ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ท่ีข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. 

1.3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ท่ีข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

2)  มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมท้ังจัดส่ง username และ password ให้
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทําหน้าท่ีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจําตัว (ID code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผลการประเมิน
ก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 

นอกจากน้ัน ให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ทําหน้าท่ีประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอร์โทรศัพท์
และ e-mail addressสําหรับติดต่อ 

3)  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้
ข้อมูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจเย่ียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

2.2 การดําเนินการของส่วนงานรับการประเมินระหว่างการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมิน
คุณภาพ 
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1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนํา
เย่ียมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ท้ังน้ี เพ่ือประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงาน
ภายในตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
ส่วนหน่ึงอยู่อํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ 
เม่ือสิ้นสุดการตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3 การดําเนินการของส่วนงานรับการประเมินภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับหลักสูตร/สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

ระดับมหาวิทยาลัย รวมท้ังผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือ
สัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย
อาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 
ท่ีต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ท้ังน้ี เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าส่วนงานชื่น
ชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักว่าผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยควรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อไป 
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บทที่ 3 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

1. หลักการ 
  การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ 
6 ประการ คือ  
 1) ตัวบ่งชี้พัฒนาข้ึนภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 
 2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระ
ซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีท้ังท่ี สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบ่งชี้ท่ี สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังน้ี เพ่ือ
ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกของ สมศ.  
 4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
 5) จํานวนตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนได้สังเคราะห์จากตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบนโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 2 ตัวบ่งชี้ ทําเป็นตัวบ่งชี้เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จํานวน 46 
ตัวบ่งชี้ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 25  

  

 6) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับการตรวจประเมิน จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ 
จากตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ 
 7)  เกณฑ์ท่ีเลือกใช้ประเมินจะเป็นเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม ข ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
    2.1  ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในข้อ 2.1 เพ่ือนํามาพัฒนาตัวบ่งชี้ 
โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านท่ี
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 2.3 กําหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเป็นตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
นําเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซ่ึงมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.5 กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังน้ี 
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1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ 
ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  
0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน 
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะ
กําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น  

 
                       ตัวอย่างท่ี 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนท่ีได้  = 5
100 

75.51
×            =   3.78   

                       ตัวอย่างท่ี 2 กําหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  

             คะแนนท่ีได้  = 5
85

62.34
×         =   2.04  

                                 ตัวอย่างท่ี 3 กําหนดค่าเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนท่ีได้  = 5
200,000 

152,500.35
×    =  3.81 

  ตัวอย่างท่ี 4  กําหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนท่ีได้  5
90

92.08
×  =  5    

                  หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังน้ี                                                                      
1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้

เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้เป็น

คะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได้ดังน้ี     
 คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี�ยที�ได้จากการดําเนินการ         x  5 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี�ยที�กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตวับง่ชี 2นั 2น ๆ  
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                  คะแนนท่ีได้ =     
         
       

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง
โดยการปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ข้ึนไปปัดข้ึน) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 

2.6  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดําเนินการ
ใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 

 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

3. แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
 2)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 
โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ระดับของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของ
สถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 
 3)  การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 และตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นน้ัน
จะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ พ.ศ.ของ
ปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามท่ี สมศ. กําหนด 
                 

4. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งช้ี 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 28  

  

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียน
สําคัญท่ีสุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อท่ี
สนใจในขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ันๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงมุ่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย
รูปแบบตัวอย่างเช่น1   

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
7) การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผล
การดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ี

                                                 
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ ต้ังแต่ พ.ศ. 2542-2547”. 
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ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ  
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ 
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้ มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ  
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานท่ี

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
                                                 
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวจิัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม 
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3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 
1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้  4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน  6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ
10 ประการ  คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  9) จรรยาบรรณต่อประชาชน 
และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 
 

ระบบทวิภาค  -   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ 
ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 -    สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาค
พิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค -   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ 
ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
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 -    สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 
ปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 ข้ันตอนการคํานวณค่า  FTES มีดังน้ี 
1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผล

คูณระหว่างจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน)  
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 SCH =   ∑ nici 

เม่ือ   ni  =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

     Ci   =   จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 

2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 
         SCH 
 FTES  =                      

              จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้
มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ เช่น 
นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆองค์การท่ีทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบายผู้ส่งมอบ 
ตลอดจนชุมชนในท้องถ่ินและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี  
 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่าน้ัน รวมท้ังมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากร 
ท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน   
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผลรวมท้ัง
การวิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ท่ีมีสิทธิได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น 
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท 
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ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานท่ีแตกต่าง
กันออกไป 
 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร่โดยสํานักงานฯ 
หรือ วารสารวิชาการ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากล
อ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์น้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร่โดย
สํานักงานฯ 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรม
ท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม 
จะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ 

                                                 
3 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 

Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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ชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล
ท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ  การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เม่ือมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก 
กลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มี 
ข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์ 

 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้ังหมดท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปี
การศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังปีการศึกษา ท่ีมีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  
 

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 
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การกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพและค่าเป้าหมาย 
ประจําปีการศึกษา 2554 
  

 ในปีการศึกษา 2554  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีจํานวนองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ โดยกําหนดเป้าหมาย 
ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  ตารางองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และการ 
                 กําหนดเป้าหมาย (สกอ.) 

ท่ี ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี ้ เป้าหมายปี 2554 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 7 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   
2 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 6 ข้อ 4 คะแนน 
3 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้(สกอ.7.2) 4 ข้อ 4 คะแนน 
4 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 5 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ     
5 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 7 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
6 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 7 ข้อ 4 คะแนน 

 

ค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งช้ีของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ปีการศึกษา 2554 
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บทที่ 4 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน แนวทางการดําเนินงาน และ
หลักฐานที่ควรมี  

 

 
 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นท่ีอาจแตกต่างกัน ดังน้ัน จึง
เป็นหน้าท่ีท่ีสถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดแล้วให้รับทราบ
ท่ัวกันท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชนผู้ใช้บริการ
และสังคมโดยรวม  
 
 

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
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8. หลักการอุดมศึกษา  
 
 
 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้
สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโต
อย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
ท้ังน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    (ประเมินระดับสํานัก) 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสํานัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก โดยเป็นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกกลุ่มงานภายในสํานัก 

ตัวบ่งช้ี จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี   
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของ
สํานัก โดยสอคล้องกับพันธกิจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานัก 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
 
 
ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน เอกสาร หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1 
 

     1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ของสถาบัน หากสถาบันได้กําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยู่แล้วต้ังแต่เริ่มต้น สถาบันควร
ทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของ
สถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการ
ให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบัน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้รับทราบโดย   ท่ัวกัน 

1.คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบาย
สภาของสถาบัน 
2.นโยบายของสภาสถาบัน 
3.คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
ภายนอกสถาบัน 
4.แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 41  

  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน เอกสาร หลักฐานท่ีควรมี 

 
     1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือ
ปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ ท่ี
เปลี่ยนไป ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานร่วมกันท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย อัน
จะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีได้
กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 
     1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของ
สถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ัง
หลักการและมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง โดย
ทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธาน และนโยบายของสภาสถาบันและกล
ยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไรหาก
มีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้
ให้สอดคล้อง 
     1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสู่
ความสําเร็จท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ(mission) 
เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม
(threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ท่ี

5. รายงานผลการประชุมสภาสถาบัน 
6. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
(ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาสถาบัน) 
7. รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีและ ทํา SWOT 
analysis 
8.แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
9.รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
โดยจัดทําเป็นแผนผังเชื่อมโยง หรือปณิธาน
และ พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของ
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน เอกสาร หลักฐานท่ีควรมี 

ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิสั ย ทัศน์และแผนกลยุทธ์ ท่ีสถา บัน
กําหนดควรผ่ านการประชาพิจารณ์
ร่วมกันจากท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวัง
ของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

ข้อ 2      2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับ
ผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมี
การกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 
     2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในและมีการมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลยุทธ์ ระบุ
หน้าท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงาน
และบุคคล 
2.บันทึกการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 
3.Flow chart แสดงวิธีการถ่ายทอด 
กลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงาน 
4. ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนกลยุทธ์สถาบันกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

ข้อ 3      3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์(Strategic 
map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 
     3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปีท้ัง 4 พันธกิจ คือ 

1. Flow chart แสดงข้ันตอนการแปลงแผน 
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
ตามพันธกิจ 
2. คําสั่งการประชุมปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีและโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
3. Flow chart ข้ันตอนการนําเสนอแผน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน เอกสาร หลักฐานท่ีควรมี 

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปฏิบัติการประจําปีต่อผู้บริหารและสภา
สถาบัน 

ข้อ 4      4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อม
ท้ังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ท่ี
จะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ท้ังน้ีควรจัดทําพร้อมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
     4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดร่วมกัน 

1. บันทึกการประชุมการจัดทําตัวบ่งชี้และ
เป้าหมาย 
2.คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดตัว
บ่งชี้และเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
3. รายงานผลการประชุมผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ 

ข้อ 5      5.1 สถาบันควรจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและ
สร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 

Flow chart แสดงข้ันตอนแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีโดยแยกตามพันธกิจหรือทําปฏิทิน
การดําเนินงาน 

ข้อ 6      6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการ
รายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบ
กับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วง
เวลาหน่ึง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
หากไม่ เ ป็นไปตามแผนควรจะมีการ

1. คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําปี 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน 
และ 9 เดือน ต่อผู้บริหาร 
3. บันทึกการประชุมผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีกรณีไม่เป็นไปตาม
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน เอกสาร หลักฐานท่ีควรมี 

วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง 

แผนแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปี 

ข้อ 7      7.1 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผล
ของตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินท่ี
ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม
ผู้บริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบัน
เป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. รายงานการประเมินประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 
2. รายงานผลการประชุมผู้บริหารสถาบัน
หรือประชุมสภาสถาบัน 

ข้อ 8      8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับ
มา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
     8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการประจําปีท่ีได้รับการปรับปรุง
เสนอสภาสถาบัน 

1. รายงานผลการการจัดทําแผนปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจําปีตามข้อเสนอแนะ 
2. รายงานการประชุมผู้บริหารสถาบันท่ี
เก่ียวกับแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีต่อผู้บริหาสถาบัน 

 
 
 
 

 
 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา

หน้าท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
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1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันท่ีเป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณา

ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 
 

  7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1            :        ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ี  จํานวน  3  ตัวบ่งช้ี  คือ 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
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คําอธิบายตัวบ่งช้ี : ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา 
คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันน้ัน ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู้นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตาม
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : (ประเมินระดับสํานัก) 
 1. คณะกรรมการบริหารประจําสํานักปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและ 
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสํานัก 
 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
 7. คณะกรรมการประจําสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก  และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สมศ.  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
 
ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1      1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควร
ได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน 
ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับท่ีว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมท้ังทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัต
ลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ี ท่ีมีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ี 

     1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแล
สถาบันไปสู่ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

     1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภา
สถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน 

1. แผนและรายงานการประชุมสภาสถาบัน
(กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการ
ชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับสถาบัน
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับ
ต่าง )ๆ  
2. ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
ของสถาบัน 
3. นโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีสภา
มหาวิทยาลัย 
4. รายงานการประเมินตนเองตามนโยบายการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดีสภามหาวิทยาลัย 
5. รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
6. สรุปผลการกํากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางท่ี
กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและ
สภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  
7. การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เป็น 
เว็บไซด์ของสภาสถาบัน ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับผลการประเมินตนเองของสถาบัน 

ข้อ 2      2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วน
ร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่
การปฏิบัติท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยมีการ

1. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดย 
ผู้บริการสถาบันมีนโยบายท่ีชัดเจนและ
ผู้แทนคณะกรรมการสภาและบุคคลภายนอก 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการกําหนด
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

กําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) งานท่ีปฏิบัติ 
ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนา
องค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร
มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้  2) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทาง การส่งเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติ
ผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 
และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และ 
การรายงานข้อมูลกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

     2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกล
ยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
ทราบ และมีความเข้าใจร่วมกัน 

     2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของ
สถาบันให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตาม
ผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ท่ี
กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจ

นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ   
แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติ 

1) มิติการพัฒนาองค์กร  
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวน 

หลักของสถาบัน  
3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

2. Flow chart แสดงกระบวนการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ 
3. หลักฐานแสดงระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกล
ยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ 
เช่น บันทึกความเช้าใจร่วมกัน คํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 
4. ฐานข้อมูลของสถาบันท่ีใช้ในการติดตาม
ตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้เพ่ือนําข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจและรายงานผลตาม
ตัวบ่งคุณภาพอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง 
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ปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
ข้อ 3      3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผล

การนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 
1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ย่ิงข้ึน พร้อมท้ังสร้างกลไกภายใน เพ่ือ
สื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับท่ีเก่ียวข้อง 

     3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบัน
อย่างครบถ้วน รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย
หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป 
พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากร
ทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

1. รายงานการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบาย
และแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
2. นําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบัน(รายงาน
การประชุม) 
3. รายงานการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย 
ปีละ2 ครั้ง 
4. รายงานการปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ย่ิงข้ึน พร้อมท้ัง
สร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกระดับท่ีเก่ียวข้อง 
5. รายงานผลการประเมินของผู้บริหารเพ่ือ
ติดตามภารกิจและผลสัมฤทธิ์เพ่ือทบทวน
เป้าหมายและปรับแผนในปีต่อไป 
6. หลักฐานการแจ้งผลการแจ้งผลไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 

ข้อ 4      4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 
ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง 

     4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือ 
ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือให้
เ กิดความม่ันใจว่ าระบบการทํางานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมี

1. หลักฐาน ท่ีแสดงถึงเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น บันทึกรายงาน
ทางโทรศัพท์ เรื่องร้องเรียน 
2. แผนปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
3. คําสั่งมอบอํานาจ และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบงาน 
4. แนวปฏิบัติหรือประกาศสถาบันส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจต่อบุคลากร 
5. ป้ายประกาศแสดงความยินดีท่ีบุคลากร
ประสบความสําเร็จหรือได้รับรางวัล 
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ความเสี่ยงอยู่ระดับในท่ียอมรับได้ 

     4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้ บริการโครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) 
เป็นต้น 

ข้อ 5      5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน (on–the–job 
training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

     5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง  ๆควรนําหลักการ
จัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิ บั ติงาน อาทิ การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

1. โครงการอบรม/สัมมนาการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2. รายงานการโครงการอบรม/สัมมนาการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ข้อ 6      6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงาน
ของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน 
โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

     6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ

1. นโยบายการบริหารงานของสถาบัน 
2. รายงานการสํารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน 
3. รายงานผลการประเมินของผู้บริหารจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน 
4. รายงานการเงินของสถาบันต่อสภา
สถาบัน 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
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ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการ
ดําเนินงาน 

     6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวั ติ 
มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของ
สถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุก
ปี 

     6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา 
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อ
สภาสถาบันเป็นประจําทุกปี 

6. รายงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ 7      7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผู้บริหารตามท่ีระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลง
ท่ีทําร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 

     7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผล
การบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลักการท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง 

     7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมิน
จากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 

1. คําสั่งสภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลผู้บริหาร(คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลของสถาบัน) 
2. รายงานผลการประเมินของผู้บริหารจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน 
3. รายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบัน 
4. รายงานตรวจสอบภายใน 
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
6. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 
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อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาส
ท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ัง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : (ประเมินระดับสํานัก) 
  1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสํานักและครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
  2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
  5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1      1.1 มหาวิทยาลัยศึกษาเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบันว่ามีประเด็นใดท่ีมุ่งเน้นเป็นสําคัญ 
หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดท่ีต้องการ เพ่ือนํามาใช้ใน
การกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

     1.2 บุคคลท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดประเด็น
ความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ อํานวยการ หัวหน้างาน ท่ีกํากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต

1. แผนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
2.รายงานผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์  
พันธกิจสําคัญเพ่ือกําหนดอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 
3. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการใน
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 
4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้าน 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมท้ังด้านอ่ืนๆ ท่ี
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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บัณฑิต ด้านวิจัย รวมท้ังด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

     1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้  โดย เ น้น เรื่ อ งการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมท้ังประเด็นการ
จัดการความรู้ ท่ีสถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ 
เช่น เทคนิค การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรี ยนรู้ ท่ี เน้นผลลัพธ์ การเรี ยนรู้  (learning 
outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายใน
สถาบัน เป็นต้น 

5. แผนการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง
การพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมท้ังประเด็น
การจัดการความรู้ ท่ีสถาบันมุ่งเน้นตาม 
อัตลักษณ์   

ข้อ 2      2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรท่ีทําหน้าท่ี
เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 
คณาจารย์หรือนักวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็น
ความรู้ ดังกล่าว รวมท้ังด้านอ่ืน ๆ ท่ีสถาบัน
มุ่งเน้น 

     2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายให้มีการ
สํารวจผลการปฏิบั ติงานท่ีเป็นจุดเด่นของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชา 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาน้ัน ๆ เพ่ือ
นํ ามากํ าหนดเป็นประเด็ นสํ าหรั บใช้ ใน
กระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. แผนพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากรตามพันธกิจ 
2. รายงานผลการสํารวจผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาใน
แต่ละคณะ หรือสาขาวิชา 
3. รายงานผลด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชา 
4. เอกสารสรุปกําหนดในข้อ 2 และข้อ 3 
นํามาใช้เป็นประเด็นหรือเรื่องมาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ ให้ ได้องค์
ความรู้ ท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 3      3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายในหรือ
ภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ

1. โครงการ จัดสัมมนา โดยเชิญบุคลากร
ภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่น
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ผลงานทางด้านวิจัย รวมท้ังผลงานด้านอ่ืน ๆ ท่ี
สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมอย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทีต่าง  ๆเช่น การ
จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 

     3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้าน
การจัดการความรู้ ท้ังระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ื อให้ เกิ ด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ท้ังด้าน
งบประมาณ เวลา สถานท่ี 

ทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย 
รวมท้ังผลงานด้านอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุ่งเน้น 
มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 
มาให้ความรู้กับคณะบริหารและบุคลากร
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
2. รายงานผลจัดโครงการ หรือสัมมนา 
3. รายงานผลของชุมชนการปฏิบัติในการ
แลกเปลี่ยนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

ข้อ 4     4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย 

    4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิด
ความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

    4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
2. แผนการจัดการความรู้ 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
4. หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 
ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดเช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ เป็นต้น 
5. วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ท่ีใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่
ผู้ เ ป็น เจ้ าของความรู้  เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม 
 

ข้อ 5      5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จาก 1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

แนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรม
ท่ีไ ด้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ ให้ เ กิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นํามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

     5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

     5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพ
จากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุง และพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

     5.4 ผู้ รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีเ กิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

2.รายงานการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติ
ท่ีดี 
3. โครงการอบรมการวิเคราะห์ความรู้จาก 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
4. แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับการนํามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ 
5.รายงานผลการติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย   
6.หลักฐานแสดงการปฏิบัติการนําผลการ
ประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้าน
การจัดการความรู้  มาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 
เช่น แผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการความรู้ 
7.รายงานสรุปสรุปผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
ท่ีกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :   เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
และควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังใน
รูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4   : ระบบบริหารความเส่ียง 
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ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อม 
ใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : (ประเมินระดับสํานัก) 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของสํานัก จากตัวอย่างต่อไปน้ี  
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)   
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร     
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 3. มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาก      
การวิเคราะห์ในข้อ 2   
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 
หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันใน
รอบปีการประเมินท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของ
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สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบท่ีชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
  1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา
คณาจารย์บุคลากรภายในสถาบัน ท้ัง ๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการ
ระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
  2.  สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว
online เป็นต้น   
  3.  สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตร 
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน  
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
  1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการ
ตามแผน   
  2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน   
  3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1      1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ
หลักของสถาบัน 

     1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางาน
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น 
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้
มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ยง ท่ี มีผู้ บริหารระดับสู งและตัวแทน
รับผิดชอบ 
2. นโยบายและแผนการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง 

ข้อ 2      ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น 

     - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานท่ี) 
     - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ 
กลยุทธ์ ของสถาบัน 

     - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

     - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 
ของอาจารย์และบุคลากร 

     - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

1. รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
อย่างน้อย 3  ด้าน จากความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ต่อไปน้ีคือ 
1.1  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
1.2  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.3  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
1.4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ
ตามกฎมายและกฎระเบียบ 
1.5  ความเสี่ยงด้านนโยบายกํากับสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีดี 
      โดยทําการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
พร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 60  

  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

     - ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทของ
สถาบัน 

     2.1 วิ เคราะห์และระบุความเสี่ยง
พร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เ กิด ความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

     2 .2  ประเ ด็นความเสี่ ย ง ท่ี นํ ามา
พิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคต 
ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อ
สถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา 
รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร 
และทรัพย์สินของสถาบันเป็นสําคัญ 

     2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ 
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก เป็นต้น 

     2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัย
เสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 

ข้อ 3      3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็น
เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ 

     3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงท้ังในด้านของโอกาส และ
ผลกระทบ 

     3.3 การประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถ่ีท่ีเคย

1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาส
และผลกระทบ 
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เกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต 
โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

     3.4 การประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามี
เหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความ
เชื่อ ม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและ
ความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

ข้อ 4      4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
การบรรลุ เ ป้าหมายโดยต้องกําหนด
มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจให้ กับบุคลากรใน
สถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม 

     4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง
โดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ
ความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความ
เสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบียบ 

1. เอกสารการเผยแพร่แผนบริหารความ
เสี่ยงให้หน่วยงานใน มหาวิทยาลัย ได้รับรับรู้
และถือปฏิบัติ 
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
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ข้อบังคับ ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ความคุ้มค่าคุณค่า) 

ข้อ 5      5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือ
ผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 

     5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 
การแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานต่อสภาสถาบัน 

1. รายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. เสนอผลการประเมินและติดตามตามท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงได้ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย) 

ข้อ 6      แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ควรพิจารณาระดับ ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่
หลังการจัดการความเสี่ยง และข้อเสนอ 
แนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหม่
จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายใน
สถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ 

1. แผนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง(โดย
นําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหรือวางแผนการ
บริหารความเสี่ยง) 

 
 
 
 
 

 
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่ง

เงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือ
เงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้
จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินท่ี
สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อ
จํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 
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จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ท้ังหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการท้ังหมด 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้
หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันท่ีเน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 

 
 
 

1.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :         กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 
ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีสถาบันได้รับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  
โครงการ  กิจกรรม  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได้ 
 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จํานวน  1   ตัวบ่งช้ี  คือ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :    (ประเมินระดับสํานัก) 
1. มีแผนกลยุทธ์ท่ีระบุการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสํานัก 
2. มีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สํานักและบุคลากร   
4. มีการจัดทํารายงาน การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารสํานัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลการใช้งบประมาณ ไปใช้ในการกํากับ ติดตาม และประเมินการดําเนิน

โครงการ และกิจการของสํานักอย่างต่อเน่ือง 
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้งบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7. คณะกรรมการบริหารสํานักมีการติดตามผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ       
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาท่ีสถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผลจากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุน
ท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้อง
มีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีวิธีวิเคราะห์ต้นทุน
ของการดําเนินงานอีกด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

 
 
เกณฑ์การประเมิน      

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1      1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนท่ีแสดงให้เห็น
ถึงแหล่งท่ีมา และแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
     1 . 2  สถาบันควรต้ั งคณะกรรมการทํ าหน้ า ท่ี
ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค่า
ของทรัพยากรท่ีต้องใช้ ซ่ึงจะเป็นงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล่ง ท่ีมาของ
งบประมาณดังกล่าวซ่ึงอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้
มี การระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนท่ีจะนําข้อมูล
เหล่า น้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่ง
งบประมาณน้ัน ๆ 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมีการ
วิเคราะห์รายได้และแหล่งท่ีมา 
รายจ่ายและแหล่งท่ีใช้ 
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ี
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

ข้อ 2      2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

     2 . 2  มีแนวทางในการจั ดสรรทรัพยากรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า และได้รับการยอมรับ
โดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

     2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่าง
เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุก
ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

1.คู่มือการจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ  
2.แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 66  

  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 3      สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและ
หลักการในการทํางบประมาณประจําปีท่ีแตกต่างกันได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณ
ประจําปีเสร็จแล้วก่อนท่ีจะนํางบประมาณประจําปี
เสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของ
เงินตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

          - งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจําปีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี มากน้อยเพียงใด 

          - เม่ือวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว 
งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอ
มากน้อยเพียงใด 

          - เม่ือวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว 
งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

1. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
2.รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ 
ท่ีใช้ว่าเหมาะสมตามนโยบาย
หรือไม่เพียงใด 

ข้อ 4      มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอย่างน้อยประกอบไป
ด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของ 
เงินรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณ 
เหลือเพียงพอ ท่ีจะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป 
มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และ
สภาสถาบัน 

1. รายงานทางการเงินต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. รายงานการประชุมผู้บริหาร
ของสถาบัน และสภาสถาบัน 

ข้อ 5      5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผน 
การดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานท่ีแจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่ และได้ใช้
เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

     5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 

     5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

     5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่าย

1. รายงานการวิเคราะห์สภาพทาง
การเงินตามแผนการใช้เงินและ
เวลาท่ีใช้ รวมถึงผลลัพธ์ท่ีได้ 
2. รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวของนักศึกษา 
3.  รายงานการดําเนินงานของ
สํานักกิจการพิเศษและอ่ืนๆ 
4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ในอนาคต ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ี
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน (วิเคราะห์เพ่ือ
พยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต) 

ข้อ 6      6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว ควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 
สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว น้ันหาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็น
ประจําทุกปีควรจัดให้ มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 

     6.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) หรือรวมท้ังผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการ 

1. หนังสือแจ้งกําหนดการเข้าตรวจ
ของ สตง. 
2. รายงานผลการตรวจสอบของ 
สตง. 
3. คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
4. แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
5. รายงานผลการตรวจสอบนําเสนอ 
ผู้บริหารและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7      7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน 
จัดทํารายงานต่าง ๆ ท่ีเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้บริหารจะต้อง
ทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน 

     7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบัน
ตามแผนท่ีกําหนด 

1. แผนงบประมาณมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลการใช้เงินตามราย 
ไตรมาส 
3.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีแสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 
 
 
 

 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 

 
       9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  (ประเมินระดับสํานัก)  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานัก    
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี   
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
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 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานัก 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภายในหรือหน่วยงานภายนอก และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 

 
ตัวอย่าง  แนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ข้อ 1      1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ี
ใช้กันแพร่หลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

     1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน 
การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

     1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับ
สถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน คณะ หลักสูตรและ
หน่วยงานเทียบเท่า 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับต่างๆ 
3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสถาบันท่ี
ระบุ 
- นโยบายการประกันคุณภาพ 
- ระบบการประกันคุณภาพ 
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพ(การประเมินคุณ การ
ติดตามและการพัฒนาประกันคุณภาพ) 
- ผู้รับผิดชอบ ระบบประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในแต่ระดับ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียว
ของกับงานประกันคุณภาพ 
- ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
4. แผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา   
5. การรายงานผล ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานเป็นระยะ 6, 9 และ
12 เดือน ต่อกรรมการบริหารและสภา
สถาบัน 
6.แผนปรับปรุงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
7. สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 
8.  คําสั่ งแ ต่ง ต้ั งผู้ รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านประกันคุณภาพใน
ระดับสถาบัน คณะ หลักสูตรและ 
ผู้ปฏิบัติตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

ข้อ 2      2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

     2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจัดระบบการประกันคุณภาพ พร้อมท้ังกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ท่ีเหมาะสม 

     2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่
ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้คุณภาพ

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือการกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ โดยเชิญบุคลากรทา
ภาคี ท้ังภายในและภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการ มีการยกร่างนโยบาย 
การพิจารณานโยบายและจัดทําเป็น
รูปแบบเล่มนโยบายการประกันคุณภาพ
ของสถาบันหรืออาจนําไปรวมไว้ในคู่มือ
ประกันคุณภาพ 
2. นํานโยบายเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารและสภาสถาบัน(กระบวนการ 
มีส่วนร่วม)เพ่ือพิจารณาและทําเป็น



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

   หน้า 72  

  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน หลักฐานท่ีควรมี 

ตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

     2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับ
การดําเนินงานให้ สู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

     2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

นโยบายการประกันคุณภาพของสถาบัน
ต่อไป 
3. ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
จัดระบบประกันคุณภาพในการกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพท่ีเหมาะสม 
5.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน 

ข้อ 3      3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัว
บ่งชี้ ท่ีใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของสถาบัน
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ังน้ีต้องไม่ขัด
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
     3.2 ตัวบ่งชี้ ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วน
ท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
     3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใช้กํากับแต่ละตัว
บ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้น้ัน ๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

1. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถานบันท่ี
กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ครบถ้วนท้ังปัจจัยนําเข้ากระบวนการ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์   
2. เกณฑ์หรือกิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดี
ท่ีใช้ กํากับแต่ละตัวบ่งชี้แต่ละตัวท่ี
สามารถวัดได้และนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาได้ 

ข้อ 4     4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน โดย
มีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
การดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

     4.2 มีการนําวงจร  PDCA เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง

1. รายงานดําเนินงานตามระบบควบคุม
คุณภาพ การติดตามดําเนินงาน และ
การประเมินคุณภาพตาม วงจร PDCA 
- การควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
- การติดตามคุณภาพ(PDCA) 
- การประเมินคุณภาพ(PDCA) 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

     4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปี ท่ี เป็น
รายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา 
พร้อมท้ังเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินใน  แต่ละปี 
โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพท่ีผ่านสภาสถาบัน
(หลักฐานการบันทึกการประชุมสภา
สถาบัน) 
3. แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตาม
แผนปรับปรุงคุณภาพหรือแผนการ
ประกันคุณภาพ 

ข้อ 5      สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจาก   
การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์ และดําเนินการ 
หรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือร่วมรับผิดชอบ 
โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตาม ตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจาก
ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

1 .  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง คณะกร รมกา ร
วิ เคราะห์ผลการ ดํา เ นินงานการ
ประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ ของ 
แผนกลยุทธ์ (ระดับกลยุทธ์ ,ระดับ
แผนงานโครงการ,กิจกรรม) 
2. กราฟหรือแผนภูมิแสดงผลการพัฒนา
ตามตัวบ่งชี้ใจแต่ละระดับในแต่ละปี 
3. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6      สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
นําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ัง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึง
เป็นระบบท่ีสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ.  สมศ. 
กพร. เป็นต้น 

1. ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ท่ีแสดงความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น สกอ. สมศ. 
และ กพร. 
2. หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงท่ี
สามารถสืบค้นได้ เช่น คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลของประกันคุณภาพ 

ข้อ 7      สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และ 1. คําสั่งแต่งต้ังผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการ
วิจัย หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน
ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือ
การให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ผู้แทนผู้บริหารบริหาร ในระดับสถาบัน 
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีมีนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการเข้ามาเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สถาบันและหน่วยงานในการกําหนด
ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพในระดับสถาบัน 
คณะหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

ข้อ 8      8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ระหว่างสถาบัน ท้ังในส่วนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา 
และอ่ืน ๆ 

     8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

     8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้าง
เครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน
อย่างต่อเน่ือง 

1.หนังสือบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน 
2. บันทึกการประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
3. แผนการดําเนินงานของเครือข่ายท่ี
กําหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้(ตลอด
ท้ังปี) 
4. รายงานการติดตาม ประเมินผล
การสร้างเครือข่ายเพ่ือนําไปสู่การการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ข้อ 9      9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีใน
แต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีให้กับสาธารณชน 
และให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ 

     9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกวด
แนวปฏิบัติท่ีดีโดยมีกระบวนการคัด
สรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแต่ละกิจกรรม 
2. เว็บไซด์แนวปฏิบัติท่ีดีในแต่ละกิน
กรรมและเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ท่ีดี 
3. รายงานวิจัยการประกันคุณภาพ
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การศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้าน การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือนําผลไปพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพ 

 
 
 

บทที่ 5 
การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 

 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 
5 ประการ ท่ีจะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน การดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 
4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนจะต้องทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะ
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ท่ีครอบคลุมท้ัง 
พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  
2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ และ 
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ดังน้ันในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กําหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ในบทท่ี 3 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 5.1 
 
 

5.1  ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
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ตารางท่ี 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต หรือผลลัพธ์ รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน 
   วัตถุประสงค์ และ 
   แผนดําเนินการ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 - 1  

7.การบริหารและการจัดการ - 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 7.1, 7.2 
และ 7.4 

- 3 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไก 
   การประกันคุณภาพ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  1  

รวม - 6 - 6 
 
 
 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 34 กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังน้ันจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย 
มาตรฐานฉบับน้ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

5.2  ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน 
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานน้ีมี
ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
     มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา

อย่างมีดุลยภาพ 
  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจ
ของ การอุดมศึกษาท้ัง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาค
ส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น
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ผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ
บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
  3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนของ
สังคม และประเทศชาติ 
  4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศ อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ค. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
  1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนําไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 ดังน้ันในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีด้าน
ปัจจัยนําเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

รวม 
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มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีด้าน
ปัจจัยนําเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ 
   บัณฑิต 

- - - - 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร 
   จัดการอุดมศึกษา 
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 
7.1, 7.4, 8.1 
และ 9.1 

- 5 

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- - - - 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ  
   พัฒนาสังคมฐานความรู้ 
   และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 - 1 

รวม - 6 - 6 

 
 
 
 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงใน
มุมมองด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางท่ี 5.3 

 
ตารางท่ี 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยนําเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - - 

2. ด้านกระบวนการ - ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 7.1, - 4 

5.3  ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
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   ภายใน 7.4 และ 9.1 

3. ด้านการเงิน - ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 

4. ด้านบุคลากร          
   การเรียนรู้และ    
   นวัตกรรม 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 - 1 

รวม - 5 - 6 
 
 
 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันท่ี
มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาตรฐานฉบับน้ีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดท่ีระบุไปแล้วในบทท่ี 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัย 
ข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  1.1) ด้านกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีห้อง
ครบทุกประเภท พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวน
เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมท้ังต้องจัดให้มี
ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวน
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
  ท้ังน้ีอาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จําเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5.4  ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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  1.2) ด้านวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีดี 
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ 
  1.3) ด้านการเงิน 
  สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินท่ีม่ันคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการได้มาของรายได้ 
รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมท้ังการนํารายได้
ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงิน ทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 
  1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ี
กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าท่ีกํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายท่ีกําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ท่ีประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม 
และหลักความคุ้มค่า 
 2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
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  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผน การรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน 
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2) ด้านการวิจัย 

  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังในวงกว้าง
และกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า
เพ่ือแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการ
แบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบัน
ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึง และมีสุนทรียะต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ
ควบคุมการดําเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
 ดังน้ันในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อย 
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แต่ละด้าน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบัน แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางท่ี 5.4 
 
 
 
ตารางท่ี 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยนําเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ และ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

    

   (1) ด้านกายภาพ - - - - 
   (2) ด้านวิชาการ - - - - 
   (3) ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ 

- 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 
7.1, 7.2, 7.4 
และ 9.1 

- 5 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

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

- - - - 

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม 

- - - - 

รวม - - - 6 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร  
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
หมายเหตุ :  1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ท้ังน้ี
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะ
ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มี
การดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบซ่อมอนุโลมให้ปรับตัว
บ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังน้ี 
  ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอน 

  ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 
90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข  
รูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 
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รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  ส่วน มีรายละเอียดดังน้ี  

1.  ส่วนนํา  ประกอบด้วยรายละเอียดท่ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานได้แก่   
1.1  บทสรุปผู้บริหาร 
1.2  ชื่อหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1.4  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
1.5  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
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1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
1.7  จํานวนนักศึกษา 
1.8  จํานวนคณาจารย์และบุคลากร 
1.9  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
1.10  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 2.  ส่วนสาระ  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ท้ังน้ีควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด  
โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ  ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และ
การประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สํานัก 
สถาบัน กอง ประกอบด้วยสิ่งท่ีต้องรายงาน ได้แก่  กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน 
กอง ดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามเกณฑ์  การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้
น้ันๆ  และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้  ตามราย
องค์ประกอบ  ได้แก่  
   2.1  องค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 
   2.2  องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
   2.3  องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
   2.4  องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    

3. ส่วนสรุป  สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่น
แนวทางเสริม  จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ  เพ่ือปรับปรุงแผนในการ
พัฒนาการดําเนินงานให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป 

4. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูลพ้ืนฐาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

 
          การกําหนดรหัสหลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลข 

รหัส ความหมาย 
ตัวท่ีหน่ึง องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวท่ีสอง ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
ตัวท่ีสาม เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวท่ีสี่  (ในวงเล็บ) ลําดับท่ีของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน 

 
        

     องค์ประกอบท่ี  1 
                       ตัวบ่งชี้ท่ี  1 
     ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน 
   1.   1.    1.    (1) 
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5.  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ประกอบด้วยเอกสารเพ่ิมเติมซ่ึงมีความ
สมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ  เป็นเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็นเอกสารท่ีมีการ
อ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสําคัญในการชี้วัดผลของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

5.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
5.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.3  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.4  ข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวทางการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
1. กําหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง  และการกําหนดรหัส 
2. กําหนดสถานท่ีจัดเก็บ 
3. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สําหรับจัดเก็บ  เช่น  ตู้  แฟ้มสัน  แฟ้มแขวน 
4. กําหนดผู้มีหน้าท่ีจัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน 
5. การกําหนดงบประมาณสนับสนุน 
6. การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ท่ี www.qa.vru.ac.th 
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ภาคผนวก ค  
แบบรายงานผลการประเมิน (ตาราง ส.1 - ส.5) 
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน � กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย ผลการประเมิน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1    

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2    

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4    

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1    

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1    

รวมคะแนนเฉลี่ย  
 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งช้ีน้ันๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็น
คะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน � กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.500 การดําเนินงานระดบัดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

องค์ประกอบที่ 1       
องค์ประกอบที่ 7       
องค์ประกอบที่ 8       
องค์ประกอบที่ 9       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ       

ผลการประเมิน       





 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
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ปีการศึกษา 2554 
         สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

หน้า 111 

ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน � กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

มาตรฐานที่ 1       

มาตรฐานที่ 2 
      มาตรฐานที่ 2 ก 
       

     
ไ ม่นํ า ตั ว บ่ งชี้  สมศ . 
ที่ 15 มาคํานวณ 

มาตรฐานที่ 3       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
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ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน � กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

ด้านกระบวนการภายใน      
ไ ม่นํ า ตั ว บ่ งชี้  สมศ . 
ที่ 15 มาคํานวณ 

ด้านการเงิน       

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง       

ผลการประเมิน       



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน  � กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานสถาบัน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ  
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

   (1) ด้านกายภาพ       
   (2) ด้านวิชาการ       
   (3) ด้านการเงิน       

   (4) ด้านการบริหารจัดการ      
ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มาคํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

      

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต       
   (2) ด้านการวิจัย       



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
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มาตรฐานสถาบัน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม       

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       
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ภาคผนวก ง  
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2554 

 

  หน้า 121  
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คณะผู้จัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
      รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ  ขาวเมฆ        ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
คณะทํางาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
2. อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายทะเบียน 
4. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย หัวหน้าสํานักงาน 
5. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวพวงเพชร  พลทอง นักวิชาการศึกษา 
7. นางรัชฎาพร  ยอดศรี นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา นักวิชาการศึกษา 
9. นายวาทิต  ทองมาก นักวิชาการศึกษา 

10. นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นายฉัตรชัย  กาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
14. นางสาวจินดา  ไกรเดช พนักงานการศึกษา 
15. นางปราณี  พงษ์ธนะ พนักงานการศึกษา 
16. นายทองสุข  โคกสลุด พนักงานพิมพ์ 
17. นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม พนักงานธุรการ 
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