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บทที่ 1 บทน า 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ 

พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความส าคัญ 

ของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งมี

ส านักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล

การศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยน

ชื่อมาเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ส านักส่งเสริมวิชาการได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่

ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีส านักงานทะเบียนและวัดผล ท าหน้าที่เกี่ยวกับ

ระบบการลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

โปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏ จึงได้พัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการรวมกับ  

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “ส านักส่งเสริมวิชาการ” วันที่ 10 

มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า 

“ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา  

 ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้าน

วิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับคณาจารย์ บุคลากร  

นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ที่ตั้งปัจจุบัน 

 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขท่ี 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  13180  หมายเลขโทรศัพท์ 0–2529–0674–7ต่อ122 หรือ 123  หมายเลขโทรสาร 

0–2529–3598 

ประวัติความเป็นมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ปรัชญา 

 “บริการดี  วิชาการเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 

 

อัตลักษณ์ 

 “บริการแบบกัลยาณมิตร” 

 

 วิสัยทัศน์ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานชั้นน าที่สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือ

มหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน 

 

 พันธกิจ 

 1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 

 2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ 

 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2. เพ่ือส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ /

ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

3. เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ และอัตลักษณ์ 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  23 กันยายน 

พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่ายงาน

ทั้งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ

อันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 

ของส านัก  และมีการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก 

เมื่อปี พ.ศ. 2543 – 2544  และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       
 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูประถัมภ ์
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้

ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

2. จัดท ามาตรฐาน ดัชนีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินเพ่ือการด าเนินการประกัน

คุณภาพของงานในแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล 

 3. จัดให้มีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการของทุกกลุ่มงาน ภายใต้

กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 

5. สนับสนุนให้บุคลากรของส านักฯ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพมีการ

ติดตามและประเมินผล และน าระบบการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

6. น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   

 

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี ้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร

และบุคลากรของส านัก ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ และ

นักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงให้ค าปรึกษา ประสานงาน  

ตรวจสอบ ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 2. แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งก าหนดกิจกรรม

การประกนัคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิด

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ขึ้น  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

 3. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณท่ีมีตามความจ าเป็น 

 4. จัดท าระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน

ข้อมูลสถิตินักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการและงานประกันคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 5. มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 

 6. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้งด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

การท างานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัย

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 7. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

อย่างสม่ าเสมอและให้มีการด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

 8. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 9. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการเสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 10. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ

หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม         

 11. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เผยแพร่แก่ประชาชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก 



 

 

  หน้า 6 

                                                                           คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2555 
           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคณุภาพภายใน การประกันคณุภาพภายนอก 

การปฏิบัติงานของ
ส านัก สสว. 

การประเมินตนเอง
ของส านัก สสว. 

รายงานประจ าป ี

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 

การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

การติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การ

ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกท่ีมุ่งเน้นที่คุณภาพ 

 3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน

อยู่เสมอ 

4. มีการท างานเป็นทีม โดยแบ่งความรับผิดชอบ 

5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ 

 6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน 

 8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ 

 9. ขจัดอุปสรรคและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน และการ

สูญเสียของผลผลิต   

 10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ ให้

ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 8  
  

Flow chart แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน ์
ปรัชญา 

พันธกิจ 

มาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต 

การประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้ จัดท า SAR 

พัฒนาและปรับปรุง 
ก าหนดเป้าหมาย 

แนวปฏบิัต ิ
การควบคุมคุณภาพ 

ด าเนินการ 

พัฒนาและปรับปรุง เก็บรวบรวมขอ้มูล
ประเมินผล 

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ประกันคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ 1.1 

องค์ประกอบที่ 7 
ตัวบ่งชี้ 7.1,7.2,7.4 

องค์ประกอบที่ 8 
ตัวบ่งชี้ 8.1 

องค์ประกอบที่ 9 
ตัวบ่งชี้ 9.1 

การวิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่บน

พ้ืนฐานของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

(Output)  โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle): 

PDCA (Plan – Do – Check – Act)  ดังภาพที่ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.3  ภาพแสดงระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์/ผลกระทบ โดยเน้น 

               ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

  ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในระบบ

การประกันคุณภาพไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการขั้นตอนนี้ สะท้อน

อยู่ในแผนงานประจ าปี ก ากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน  

 2. การด าเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การด าเนินการต่างๆ 

จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือก าหนดโดยหน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตาม

โครงสร้างการบริหารขององค์กร 

 3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการด าเนินงานรวมทั้ง

ผลการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ หากมี

Input 
 

Process 
 

Output 
Outcome 

 

Customer 
Satisfaction 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 P           D 
 

 

 A          C 

4  องค์ประกอบ 

ภารกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ปัญหาหรือจุดอ่อนของการด าเนินการ ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุง

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

 4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินการ

เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ

ด าเนินการของปีต่อไป 

 

 

 

  ในด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นกระบวนการ และมาตรฐานของ 

การควบคุมติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน  ในเรื่องการประกันคุณภาพของ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  กลไกที่ส าคัญมี 6 ประการได้แก่   

  1. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา    

  2. มีฝ่ายงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

  3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   

  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา   

  5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  

  6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

  จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว  สามารถน าไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมีระบบ

กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 

  1.1 จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.2 ก าหนดปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผล

ต่อคุณภาพการศึกษา 

 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.4 จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ

และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 2. จัดประชุม บุคลากรในส านักเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ  และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 

4. ก าหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายภายในส านัก 

5. ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุ ด าเนินการควบคุม

คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของ

คุณภาพการศึกษา 

6. เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบ  และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก  จัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

หรือองค์กรภายนอกที่รับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย 

7.  ให ้ข ้อม ูลแก ่คณะกรรมการที ่มาตรวจสอบ ประเมิน และรับรองมหาวิทยาลัย 

(accreditation) 

8. รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง

ข้อด้อย 
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บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 

 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ 

เพ่ือให้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับ

การตรวจประเมินอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ทั้งนี้ องค์กรต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อน

สิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 

ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม 

 2. เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้

มหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละ

มหาวิทยาลัย 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าแนวทาง 

การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยประยุกต์มาจาก คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 

ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 

PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) 

และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 
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P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล

การประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน

คุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกฝ่ายงานในส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D = กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี

การศึกษาคือเดือนที ่1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

C = กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

ของปีการศึกษาถัดไป 

A = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ทุกแห่งต้องด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพ และ 

เพ่ือประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล 



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2555 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตารางที ่2.1 ตารางแสดงแผนงานการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 

    ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)     
 

กิจกรรมด าเนินการ 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. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวางแผน 

การประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่  

โดยประกาศตัวบ่งช้ีก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 

และแจกคู่ มื อการจั ดท าSAR (กรณี ที่ มี กา ร

เปลี่ยนแปลงตัวบ่ง ช้ี วิธีการและก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายในประจ าปี) 

                 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บ

ข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้

บนระบบ CHE QA Online (มีทีมงานให้ค าปรึกษา

กับบุคลากร และ/หรือฝ่ายงานในการเก็บข้อมูล 

พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ความเหมาะสม) 
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 หน้า 16 

กิจกรรมด าเนินการ 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. ผู้รับผิดชอบตัวบ่ง ช้ี เขียนรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน

อ้างอิง เพื่อจัดท า SAR  

 

 

 

                

4. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ส่งผลการด าเนินงานให้ 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพของส านักเพื่อรวบรวม

จัดท า SAR  

                 

5. งานประกันคุณภาพน าผลการประเมินของ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมาจัดท าเล่ม SAR และบน

ระบบ CHE QA Online และเตรียมรับการประเมิน

ระดับหน่วยงาน (แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ระดับหน่วยงาน) 

                 

6. ประเมินระดับหน่วยงาน                  

7. งานประกันคุณภาพ ปรับแก้และปรับปรุงข้อมูล

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินและจัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online 

และเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

(แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลยั) 
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กิจกรรมด าเนินการ 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. 

8. ประเมินระดับมหาวิทยาลัยบนระบบ CHE QA 

Online และน าผลการประเมินเสนอสภามหาวทิยาลยั

เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี

การศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผน

ปรับปรุงการด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์ /

แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปี

ถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปี) 

                 

10. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก) ให้มหาวิทยาลัย

เพื่อมหาวิทยาลัยจะน าส่งส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

                 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ปีการศึกษา 2555 
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 1. การเตรียมการของหน่วยรับการประเมิน ก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 

 1.1.1 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้

รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษา

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี

นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ

ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

 1.1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา

เดียวกับที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่

ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

 2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม  อาจท าได้ในสองแนวทางคือ

จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามส่วนงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด

ส่วนงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่

เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้  การ

น าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก  เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้

รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่

ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน

การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของ

คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

  1.2 การเตรียมบุคลากร 

 1.2.1 การเตรียมบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาท ิ

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็น

เช่นไร 

2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ 

โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความ 

กระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ า 

ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2 การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมี

บุคลากร จ านวน 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งนี ้ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 

2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยรับการประเมินและมหาวิทยาลัย

เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อ ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมิน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะ 

เชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
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  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก

ส่วนงานว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมิน

ก าหนด 

 5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ

ประสานงานแก้ไขได้ทันท ี

 1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

  1.3.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

  1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดย

เป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

  2)  จัด เตรียมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ เครื่ อง เขียนในห้องท างานและ

อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

  3)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 

  4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

  5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

 1.3.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ

เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

  1.4.1 มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 

  1) คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

หลักสูตร/สาขาวิชา 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร/สาขาวิชาเป็นผู้ที่มี

ความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ . ก็ได้ 
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ส่วนผู้ประเมินจากภายในหลักสูตร/สาขาวิชาต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ

ที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอก 

หลักสูตร/สาขาวิชาก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่สถาบัน

จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

 - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

คณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้

และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน 

อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายใน

มหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดย

ใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอก

มหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่

ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของ สกอ. 

 3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

 - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของ

มหาวิทยาลัย 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ   เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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 1.4.2  มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ

ประเมินฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงาน

เทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง Username และ 

Password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการ

ประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้อง

แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว (ID Code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ 

ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) และผลการประเมิน

ก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 

นอกจากนั้น ให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

มหาวิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์

และ e-mail Address ส าหรับติดต่อ 

 1.4.3 ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ

ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้

ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

  2. การด าเนินการของส่วนงานรับการประเมินระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

  2.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

 2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยมแต่เตรียมพร้อมส าหรับ 

การน าเยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับ

บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงาน

ภายในตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 2.4 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน

ส่วนหนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 
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 2.5 บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตาม

ความเหมาะสม 

  3. การด าเนินการของส่วนงานรับการประเมินภายหลังการประเมินคุณภาพ 

  3.1 ผู้บริหารระดับหลักสูตร/สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่าและ

ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือ

สัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย

อาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุด 

แข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 

งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

 3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าส่วน 

งานชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

 3.3 หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย

ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

   

  การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 

7 ประการ คือ  

 1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 

4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระ

ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

 3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ

ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือ

ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการ

ประเมินภายนอกของ สมศ.  

 4. ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

 5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นได้สังเคราะห์จากตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ 

สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบนโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 2 ตัวบ่งชี้ ท าเป็นตัวบ่งชี้เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จ านวน 46 

ตัวบ่งชี้ 

หลักการ 
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 6. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับการตรวจประเมิน จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

จากตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

 7. เกณฑ์ที่เลือกใช้ประเมินจะเป็นเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

กลุ่ม ข ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

    

 1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

  1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

    1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

   2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1 เพ่ือน ามาพัฒนา

ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
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   3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก

องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

   4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ

เรียนรู้และนวัตกรรม 

5. ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

   5.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัว

บ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

ด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 

ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

 5.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่

ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น  

 

                       ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

            ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้

ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
         =   2.04  

                      ตัวอย่างที่  3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 

200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
    =  3.81 
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 ตัวอย่างท่ี 4 ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้  = 5
90

92.08
  =  5    

                  หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้

เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     

 

                  คะแนนที่ได้ =     

         

 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

                            72.364 เป็น    72.36 

                                  3.975 เป็น 3.98 

  6. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่

ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของ

คะแนน ดังนี้ 

 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ         x  5 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตวับง่ชีน้ัน้ ๆ  
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 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้

ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

 2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 

โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับ

ระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของ

สถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 

 3. การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น

จะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ .ศ.ของ

ปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที ่สมศ. ก าหนด 

 

                 

 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น

กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ

รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ

ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ

สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย

สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่

สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  

แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งช้ี 

ภายใน 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่ง

พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย

รูปแบบตัวอย่างเช่น1   

 1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

5. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  

6. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  

7. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ

จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ

สถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไป

ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ

ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

                                                 
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547”. 
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การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  

 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้

บริการ 

 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ

ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก

ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ  

 

จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงาน

วิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ

การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 

                                                 
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวจิัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
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สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน  6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 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 นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค  -   ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ 

   ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
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     -   ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ  

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(12 หน่วยกิตต่อ

ภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -    ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ 

    ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

     -   ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 

    ปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี ้

 ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา

ตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน)  

โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH =     nici 

เมื่อ   ni  =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

         SCH 
 FTES  =                      

              จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้

มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 

นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน

มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่

ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 

บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ

จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น 

นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆองค์การที่ท า

หน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบายผู้ส่งมอบ 

ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก

ภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน

ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน

ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ

ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากร  

ที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   
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ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด

องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้ง

การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น 

เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท 

ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่าง

กันออกไป 

 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 

ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 

Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากล

อ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย

ส านักงานฯ 
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หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย

เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรม

ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ

แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม 

จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึ งกันและมีผลการปฏิบัติ งานในระดับ 

ชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง

มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี

ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้

องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ  การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ

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

Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
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 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ 

เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม

เสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล

การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี 

ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง

โดยเอกฉันท ์
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หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ

รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

การบริการแบบกัลยาณมิตร หมายถึง การให้บริการโดยปฏิบัติตามคุณสมบัติของกัลยาณมิตร

(กัลยาณธรรม 7 ประการ) 

 

การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือการอ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อันเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความ
ปรารถนาดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค  
 
กัลยาณมิตร  หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวัง สิ่ง
ตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความจริงใจ 
   คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (กัลยาณธรรม 7 ประการ) 

1. น่ารัก หมายถึง  เป็นบุคคลที่เห็นแล้วสบายใจ  ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ดูแล  
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 
   2. น่าเคารพ หมายถึง เป็นบุคคลที่ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ 
เป็นที่พ่ึงใจและปลอดภัย เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 
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  3. น่ายกย่องหรือน่าเทิดทูน หมายถึง เป็นผู้มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็น ผู้ฝึกอบรม 
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. รู้จักพูดให้ได้ผล หรือฉลาดพูดแนะน าตักเตือน หมายถึง เป็นบุคคลที่รู้จักพูดชี้แจง
ให้เข้าใจ มีความสามารถพูดโน้มน้าวให้ท าตามในสิ่งที่ดี รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
ค าแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาทีดี่ 
   5. อดทนต่อถ้อยค า หมายถึง พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
  6. แถลงเรื่องที่ลึกล้ าได้ หมายถึง สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้

เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 

  7. ไม่ชักน าไปในทางเสื่อม หมายถึง ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปทางเสื่อมเสีย 
ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 
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การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพและค่าเป้าหมาย 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
  

 ในปีการศึกษา 2555  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มีจ านวนองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ 

จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก จ านวน 1 

ตัวบ่งชี้ รวม 7 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดเป้าหมาย ดังตารางที ่3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  ตารางองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และการ 

                 ก าหนดเป้าหมาย (สกอ.) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ เป้าหมายปี 2555 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 7 ข้อ 4 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   

2 7.1 ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  

(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) 6 ข้อ 4 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

6 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 8 ข้อ 4 คะแนน 

7 9.1.3 ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร” ผลการประเมิน  

ไม่ต่ ากว่า 3.51 

 

 

 

ค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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บทที่ 4 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินงาน และ

หลักฐานที่ควรมี  
 

 

 

 

 
 

หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ ที่หน่วยงานจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและ

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)

ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลง 

ของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ

สมาชิกในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง

ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชนผู้ใช้บริการและสังคม

โดยรวม  

 

 
 

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
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6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา  

 

 

 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 
 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจ 

หลักของหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน

แล้ว  จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง

สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน 
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เกณฑ์มาตรฐาน :    

 1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของ

หน่วยงาน  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

   หน้า 44  
  

แนวปฏิบัติที่ดี 

 1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้ก าหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น  หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
         1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนด
ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน 
         1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้
ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็น
ใด อย่างไรหากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
         1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือน าหน่วยงานไปสู่
ความส าเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
และวัตถุประสงค์ (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ควรผ่านการ
ประชาวิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกกลุ่มงาน อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน 
  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 

    2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
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         2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละงานและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของ

หน่วยงาน  

     3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัตริาชการตามกระบวนการของ Balance Scorecard 
         3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

     4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
         4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้  และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 

   หน่วยงานควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

   มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและควรมีการ
รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร  ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ   แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา 
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   มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย  และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง 
  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
       8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารประจ าหน่วยงานและสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารประจ า

หน่วยงานท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  หน่วยงานจะต้อง

บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 

 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
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 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

 

 

  7.1  ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
 

   

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ

ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงานนั้น ๆ หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล 

รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1            :        ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  3  ตัวบ่งช้ี  คือ 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  

 1. คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาหน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

 7. คณะกรรมการประจ าส านักหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งมีการประเมินผล

การบริหารงานของหน่วยงาน  และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม  

 

หมายเหตุ 

 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์

ของ สมศ.  

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

  1. คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด

ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

        1.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
         1.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน 
         1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการบริหารประจ าหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเองและ
รายงานตอสาธารณชน 
  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

         2.1 คณะกรรมการประจ าส านักและคณะกรรมการบริหารประจ าหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ      
   2.2 มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ในการ
ติดตามผลการบริหารของหน่วยงาน 
  3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

         3.1 ผูบริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการ
ประชุมผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคลองกับ
สภาพการณยิ่งขึ้น 
         3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอยางครบถ้วน 
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปถัดไปพรอมแจงผลการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

         4.1 ผูบริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
        4.2 ผูบริหารมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือ
เพ่ิมความคลองตัวพรอมกับมีการก ากับและตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได 
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         4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเปนประจ าอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ  โครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (Lean Organization) เปนตน 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

         5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกบุคลากร โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให
สูงขึ้น อยางตอเนื่อง หรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หน้างาน 
(On– The – Job Training) จัดท าคมูือการปฏิบัติงาน เปนตน 
        5.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรน าหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู
และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสราง
เครือขายชุมชนนักปฎิบัติ (Community Of Practices) เปนตน 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

        6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ใหไปสูทิศทางที่ก าหนดรวมกันระหวางผูบริหารกับมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน 
         6.2 ผูบริหารมีการด าเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง     
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ   และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจาก
ทุกฝายที่เก่ียวของในการด าเนินงาน 
         6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานและรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเปนประจ าทุกป 
         6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ 
ภายในของหน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
เปนประจ าทุกป 

 7. คณะกรรมการประจ าส านักประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผูบริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
         7.1 คณะกรรมการประจ าส านักประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน  และผูบริหาร
ตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการ
บริหารงานบุคคลผูบริหาร และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ท ารวมกันระหวาง 
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
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         7.2 คณะกรรมการประจ าส านักควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กลาวคือ ใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค์น าผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงหน่วยงานใหเจริญกาวหน้าอยางตอเนื่อง 
         7.3 ผูบริหารมีการน าผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าส านักไปใชปรับปรุงการ
บริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานตอคณะกรรมการประจ าส านัก
และมหาวิทยาลัยในโอกาสที่เหมาะสม 
 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการ

เรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา

พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้  การคัดเลือก การ

รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบั ติงาน 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี

ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงานและครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

  2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 

 1. การก าหนดประเด็นความรู  และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ 
         1.1 หน่วยงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนส าคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพ่ือน ามาใชในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหน่วยงาน โดยอยางน้อยตองครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและดานการผลิตบัณฑิต 
         1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการก าหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี    
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอ านวยการ หัวหนางาน ที่ก ากับดูแลดานยุทธศาสตร หรือ
กลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต รวมทั้งดานอ่ืน  ๆที่เปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
         1.3 หน่วยงานควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ 
ของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรูที่มหาวิทยาลัยมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการเรียนรู้ที่เนนผลลัพธการเรียนรู Learning Outcome)  
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 2. ก าหนดบุคลากรกลมุเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต 
         2.1 กลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต  อยางนอย
ควรเปนบุคลากรที่ท าหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน คณาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็น
ความรูดังกลาว รวมทั้งดานอ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลัยมุงเนน 
         2.2 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายใหมีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเด่นของ
อาจารย หรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน ที่สะทอน 
อัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเปนประเด็นส าหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหได 
องคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3. การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ด ี
         3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดน ทางดานวิชาการ 
รวมทั้งผลงานดานอ่ืนๆ   ที่มหาวิทยาลัยมุงเนนมาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมอยางสม่ าเสมอ  
ผานเวทีตาง ๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมดังกลาว 
         3.2 หน่วยงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย   
เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 
โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่ 

 4. การรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่ก าหนดที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ  
         4.1 มีการก าหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือให
บุคลากรกลมุเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 
         4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และเผยแพรความรูในองคกรใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
         4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

 5. การน าความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
         5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมที่ได
จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแก่มหาวิทยาลัย และสังคม น ามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 
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         5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหนวยงานตางๆ  และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิต  
         5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก ดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหน่วยงาน 
         5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่ก าหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหน่วยงาน 
 

 

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ

ควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป

ของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึ งถึงการเรียนรู้วิธีการ

ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง

ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อม  

ใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ

หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน  

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

  -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่   

  -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
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  -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร     

  -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3. มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก      

การวิเคราะห์ในข้อ 2   

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 

หมายเหตุ 

 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน

รอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ

ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน  

 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณ์ดังกล่าว 

 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย

ต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
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หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น

 3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตร หรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน  

การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

 1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ

เพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน

 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่

ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ

หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน  

         1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบดวยผูบริหารของหน่วยงาน และ
ตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
         1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เชน นโยบาย 
หรือแนวทางในการด าเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานอยางสม่ าเสมอ 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  
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         - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 
         - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
         - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
         - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
         - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
         - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
         - ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
         2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน      
   2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และสงผลกระทบตอหน่วยงานหรือต่อมหาวิทยาลัยดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึง
ความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัยเปนส าคัญ 
         2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
คน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนตน 
         2.4 จัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะหในข้อ 2 
         3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ า ได 
         3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ 
         3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงใหประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ
เสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 
         3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรงถามีเหตุการณเสี่ยง
ดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบต่อความเชื่อมั่นตอคุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 
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 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
         4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เพ่ือการบรรลุเปาหมายโดยตองก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในหน่วยงาน และด าเนินการแกไขลดหรือปอง
กันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
         4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุด
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน  เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความ   คุมคา คุณคา) 
   5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

         5 .1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการด าเนินงานตามแผนตอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
         5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปญหา  อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานตอผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัย 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยไปใช้

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

         แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการ
จัดการความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งความเสี่ยงใหมจาก
นโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหน่วยงาน และจากภายนอก
หนวยงาน 
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 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

หน่วยงานจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก

งานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องมีแผนการใช้เงินที่

สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของ

หน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 

 

 

 1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 

6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้

 

 

 
 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งช้ี  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   :         กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและมี

แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินของหน่วยงาน เพ่ือสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถ

ด าเนินการได้  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็น

ระบบครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ   รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกโครงการ  กิจกรรม  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผล

การเบิกจ่ายงบประมาณและสถานะทางการเงินและของหน่วยงานได ้

เกณฑ์มาตรฐาน  :     

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 2. มีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร   

4. มีการจัดท ารายงาน การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริหาร 

ส านัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 5. มีการน าข้อมูลการใช้งบประมาณ ไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินการด าเนิน

โครงการ และกิจการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ ตรวจ ติดตามการใช้ งบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. คณะกรรมการบริหารส านักมีการติดตามผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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หมายเหตุ       

  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์

และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ

เวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุน

ที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้อง

มีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีวิธีวิเคราะห์ต้นทุน

ของการด าเนินงานอีกด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผน  

กลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

 

เกณฑ์การประเมิน      

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 

   1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

         1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มา และแหลงใชไปของ
เงินที่ตองใชในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ 
         1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  ท าหนาที่ด าเนินการ 
วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธของหน่วยงานและท าการประเมินมูลคา
ของทรัพยากรที่ตองใช ซ่ึงจะเปนงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนดแหลงที่มาของ
งบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัยเพ่ือจะน า ขอมูลเหลานั้น
มาจัดท างบประมาณประจ าปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 
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   2. มีหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

         2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ และควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
         2.2  มีแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
และรายจายเปนไปอยางเหมาะสม 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ

พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร   

         หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันตามพันธกิจของ
หน่วยงาน และได้มีการวิเคราะห์งบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ก าหนด ควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้ 
         - งบประมาณประจ าปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจ าปที่ก าหนดไวในแตละปมากนอย
เพียงใด 
         - เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของหน่วยงานแลว งบประมาณประจ าปในแตละพันธกิจ มีความ
เพียงพอมากนอยเพียงใด 
         - เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแลว งบประมาณประจ าปส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 
  4. มีการจัดท ารายงาน การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารส านัก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

         มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ประกอบไปดวยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และ
การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

5. มีการน าข้อมูลการใช้งบประมาณไปใช้ในการก ากับ  ติดตาม    และประเมินการด าเนิน

โครงการ และกิจการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

        5.1 จัดท ารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงาน 
ที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการ
ท างานอยางไรบางมีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 
         5.2 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้งบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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        6.1 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินเป็นประจ าทุกปี โดยปฏิบัติตามนโยบายในการตรวจในแต่ละปี และรองรับการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก 
         6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมทั้งผูตรวจสอบ 
ภายใน อยางเปนทางการ 
  7.  คณะกรรมการบริหารส านักมีการติดตามผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

         7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการ
ติดตามการใชเงิน จัดท ารายงานตางๆ   ที่เปนสิ่งจ าเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และน าขอมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหนวยงาน 
         7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย 
ตามแผนที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น  หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

 

 

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
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 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

   9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  

 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงาน

ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

หน่วยงานและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงาน

สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด

ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน  

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี   

การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

ภายในหรือหน่วยงานภายนอก และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ 

และพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

   1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน 
โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 
         1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่
ด าเนินการ เปนประจ า โดยเริ่มจากการวางแผนการด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนา เพ่ือใหการด าเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
         1.3 มีการก าหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให
มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับหน่วยงาน จนถึงระดับ ผูปฏิบัติแตละบุคคล 
  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

       2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหน่วยงานตองใหความส าคัญและ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคี ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
         2.2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ พรอมทั้งก าหนดมาตรฐาน 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
         2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหน่วยงานถึงระดับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหไดคุณภาพตามทีห่น่วยงานก าหนด 
         2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงานไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
         2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง 
ต่อเนื่อง 
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 3. มีการก าหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหน่วยงาน 
         3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  ไมขัดกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
         3.2 ตัวบงชี้ที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของหน่วยงานควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ครบถวนทั้งปจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
         3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชก ากับแตละตัวบงชี้ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่น าไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  

       4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน โดย
มีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
         4.2 มีการน าวงจร PDCA เขามาใชในการด าเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
         4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ  ที่มีขอมูลครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานพิจารณา พรอมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพตามผล
การประเมินในแตละป โดยสงรายงานมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล

ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

       หน่วยงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธน าผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและด าเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหน่วยงาน มี
การพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 
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  6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 

9 องค์ประกอบคุณภาพ 

         หน่วยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอขอมูลประกอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันได
ทั้งระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพ เชน คณะ มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. กพร. เปนตน 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

       หน่วยงานควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของหน่วยงานเขามามีส่วนรวม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและผู
รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เชน ผูรับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน ไดเขามามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมก าหนดตัวบงชี้ และเปาหมาย 
การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับหน่วยงานในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกัน
คุณภาพ เปนตน 
  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน

ภายในหรือหน่วยงานภายนอก และมีกิจกรรมร่วมกัน 

       8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางหน่วยงานทั้งในสวนของระดับหน่วยงาน
และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืน  ๆ
         8.2 มีการท างานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 
         8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือน าไปสูการพัฒนาการท างานรวม
กันอยางตอเนื่อง 
  9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

       9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
         9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหกับสาธารณชน  
และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 
         9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี   :         ผลลัพธ์หรือผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
และส่งเสริมการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน
ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานด้านวิชาการกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด  อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
กับองค์กร 
   การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือการอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อันเป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความ
ปรารถนาดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค  
   กัลยาณมิตร  หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความจริงใจ 
   คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (กัลยาณธรรม 7 ประการ) 

 1.  น่ารัก หมายถึง  เป็นบุคคลที่เห็นแล้วสบายใจ  ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ดูแล 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 
   2.  น่าเคารพ หมายถึง เป็นบุคคลที่ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ 
เป็นที่พ่ึงใจและปลอดภัย เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 
  3. น่ายกย่องหรือน่าเทิดทูน หมายถึง เป็นผู้มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็น ผู้ฝึกอบรม 
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ  สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
  4. รู้จักพูดให้ได้ผล หรือฉลาดพูดแนะน าตักเตือน หมายถึง เป็นบุคคลที่รู้จักพูดชี้แจง
ให้เข้าใจ มีความสามารถพูดโน้มน้าวให้ท าตามในสิ่งที่ดี รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
ค าแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาทีดี่ 
   5. อดทนต่อถ้อยค า  หมายถึง พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
  6. แถลงเรื่องที่ลึกล้ าได้ หมายถึง สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้

เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1.3  : บริการแบบกัลยาณมิตร 
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  7. ไม่ชักน าไปในทางเสื่อม หมายถึง ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปทางเสื่อมเสีย 
ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 
    
การประเมิน 

 ประเมินโดยใช้แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”) มีผลการประเมินในภาพรวมไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

 
 

 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 

บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 

5 ประการ ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และแผน การด าเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 

4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจ

สนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จึงจะ

ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้ง 

พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและงบประมาณ และ 

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้

ก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏ 

ในบทที ่3 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
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ตารางท่ี 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต หรือผลลัพธ์ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

   วัตถุประสงค์ และ 

   แผนด าเนินการ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1  

7.การบริหารและการจัดการ - 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2 

และ 7.4 
- 3 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไก 

   การประกันคุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  1  

รวม - 6 - 6 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้นจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย 

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน 

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มี

ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

  1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ  

ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล 

  1.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

  1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ

ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

     มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา

อย่างมีดุลยภาพ 

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 

มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น

สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ

วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจ

ของ การอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาค

ส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ

ประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ

บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้

และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ

ของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

  3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ

สังคม และประเทศชาติ 

  4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม

ต่างประเทศ อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  ค. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

  1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

และเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน าไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ 
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 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ

สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 

กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ 

   บัณฑิต 
- - - - 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร 

   จัดการอุดมศึกษา 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 

7.1, 7.4, 8.1 

และ 9.1 

- 5 

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 
- - - - 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ  

   พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

   และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 - 1 

รวม - 6 - 6 
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 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ

ด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 

การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงใน

มุมมองด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

มุมมองด้านบริหาร

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 

ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 

กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 

   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- - - - 

2. ด้านกระบวนการ 

   ภายใน 
- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 

7.4 และ 9.1 - 
4 

3. ด้านการเงิน - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 

4. ด้านบุคลากร          

   การเรียนรู้และ    

   นวัตกรรม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 - 1 

รวม - 5 - 6 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
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 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่

มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน

การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย 

ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก

มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน

ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 

  1.1 ด้านกายภาพ 

   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี มี

ห้องครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวน

เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวน

นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มี

ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวน

เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

  ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ

จ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

  1.2 ด้านวิชาการ 

    สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ

ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี 

สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

วิชาการ 

  1.3 ด้านการเงิน 

    สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนก

ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธ

กิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของ

รายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน า

รายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงิน ทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 

  1.4 ด้านการบริหารจัดการ 

    สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

พันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ นโยบาย การด าเนินการตามแผน การบริหาร

บุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ทุกระดับ รวมทั้งก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบัน และ

การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมี

ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
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 2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 

  2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

    สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรง

ตามแผน การรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิต

บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่

ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัด

กิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

  2.2 ด้านการวิจัย 

    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้าง

เครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

  2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

    สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง

กว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การ

ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มี

การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของ

การให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็น

ข้อมลูย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

  2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน

ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบัน
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ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง และมีสุนทรียะต่อศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ

ควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อย 

แต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในของสถาบัน แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 

ตารางท่ี 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ และ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

    

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

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
7.1, 7.2, 7.4 
และ 9.1 

- 5 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

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

- - - - 

   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม 

- - - - 

รวม - - - 6 
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ภาคผนวก ก  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

หมายเหตุ :  1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะ

ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มี

การด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อมอนุโลมให้ปรับตัว

บ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี ้
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  ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 

  ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 

90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งชี ้9.1.3 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง) 
1. ประเภทผู้รับบริการ   

   ౦ นักศึกษาปัจจุบัน ౦ ศิษย์เก่า ౦ ประชาชนทั่วไป ౦ อาจารย์ ౦ เจ้าหน้าที ่౦ ผู้สมัครเข้าศึกษา   

2. สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)  

   ౦ ชั้นปีที่ 1   ౦ ชั้นปีที่ 2   ౦ ชั้นปีที่ 3   ౦ ชั้นปีที่ 4   ౦ ชั้นปีที่ 5   ౦ นักศึกษาตกค้าง 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด(ที่ส าเร็จการศึกษา)   

   ౦ ต่ ากว่าปริญญาตรี   ౦ ปริญญาตรี   ౦ ปริญญาโท   ౦ ปริญญาเอก  

4. เพศ   

   ౦ หญิง   ౦ ชาย 

5. อายุ   

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

 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ… 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในประเด็นต่อไปนี้ มาก-น้อย 
เพียงใด  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด  
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงดับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม      
1.2 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน-หลัง      
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      

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

     

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

     

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site       
3.3 สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก      

 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค  
รูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 
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รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  ส่วน มีรายละเอียดดังนี้  

1.  ส่วนน า  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่   

1.1  บทสรุปผู้บริหาร 

1.2  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

1.4  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

1.5  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

1.6  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

1.7  จ านวนนักศึกษา 

1.8  จ านวนคณาจารย์และบุคลากร 

1.9  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

1.10  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน  

1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 2.  ส่วนสาระ  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด  

โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ  ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และ

การประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก 

สถาบัน กอง ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่  กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน 

กอง ด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามเกณฑ์  การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้

นั้นๆ  และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้  ตามราย

องค์ประกอบ  ได้แก ่  

   2.1  องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 

   2.2  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

   2.3  องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

   2.4  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 3. ส่วนสรุป  สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่นแนวทางเสริม  

จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ  เพ่ือปรับปรุงแผนในการพัฒนาการ

ด าเนินงานให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป 
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4. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูลพ้ืนฐาน

ของแต่ละหน่วยงาน 

          การก าหนดรหัสหลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลข 

รหัส ความหมาย 

ตัวที่หนึ่ง องค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวที่สอง ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 

ตัวที่สาม เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวที่สี่  (ในวงเล็บ) ล าดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอ่ืนๆ  ประกอบด้วยเอกสารเพ่ิมเติมซึ่งมีความ

สมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอ่ืนๆ  เป็นเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็นเอกสารที่มีการ

อ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีส าคัญในการชี้วัดผลของการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

5.1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

5.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

5.4  ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 

        

     องค์ประกอบที่  1 
                       ตัวบ่งชี้ที่  1 
     ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน 
   1.   1.    1.    (1) 
     
        ล าดับที่หลักฐาน 1                                                        
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แนวทางการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

1. ก าหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง  และการก าหนดรหัส 

2. ก าหนดสถานที่จัดเก็บ 

3. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับจัดเก็บ  เช่น  ตู้  แฟ้มสัน  แฟ้มแขวน 

4. ก าหนดผู้มีหน้าที่จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน 

5. การก าหนดงบประมาณสนับสนุน 

6. การก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ที่ www.qa.vru.ac.th 

 

รูปแบบการเขียนผลการด าเนินงาน 

 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจ 

หลักของหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน

แล้ว  จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

ทั้งนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง

สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน 
 

http://www.qa.vru.ac.th/


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

   หน้า 96  
  

เกณฑ์มาตรฐาน :    

 1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของ

หน่วยงาน  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์
ข้อที่ 

 ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1  --โปรดดูวิธีการก าหนดรหัสหลักฐานอา้งอิงที่คู่มือ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 หน้า 94 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

....... ข้อ 
จ านวน   .......   ข้อ 

(...ข้อใดบ้าง...) 
........  คะแนน ......... 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง  
แบบรายงานผลการประเมิน (ตาราง ส.1 - ส.5) 
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการประเมิน1 
คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1    

รวมคะแนนเฉลี่ย  
 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็น

คะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         คู่มือการประกนัคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.500 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

องค์ประกอบที่ 1       

องค์ประกอบที่ 7       
องค์ประกอบที่ 8       
องค์ประกอบที่ 9       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ       
ผลการประเมิน       
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ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

มาตรฐานที่ 1       

มาตรฐานที่ 2 

      มาตรฐานที่ 2 ก 

       

     
ไม่ น าตั วบ่ งชี้  สมศ . 

ที่ 15 มาค านวณ 

มาตรฐานที่ 3       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกมาตรฐาน 
      

ผลการประเมิน       
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ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2555 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  หน้า 104 

ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
Input Process Output รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

ด้านกระบวนการภายใน      
ไม่ น าตั วบ่ งชี้  สมศ . 

ที่ 15 มาค านวณ 

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 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ  
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

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

   (4) ด้านการบริหารจัดการ      
ไม่น าตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มาค านวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

      

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต       
   (2) ด้านการวิจัย       



 

 

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2555 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 หน้า 106 

มาตรฐานสถาบัน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม       

   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       

 

  





คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 107  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 108  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 109  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 110  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 111  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 112  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 113  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 114  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

  หน้า 115  
  

                                                                          คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2554 
         ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชัภฏวไลยอลงกรณ

์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
ปีการศึกษา 2555 

 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

      รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ  ขาวเมฆ        ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

คณะท างาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

2. อาจารย์ ดร.สุภณิดา  พัฒธร  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียน 

4. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย หัวหน้าส านักงาน 

5. นางสาวจินดา  ไกรเดช พนักงานการศึกษา 

6. นางสาววีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา 

7. นางสาวพวงเพชร  พลทอง นักวิชาการศึกษา 

8. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา นักวิชาการศึกษา 

9. นางรัชฎาพร  ยอดศรี นักวิชาการศึกษา 

10. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา นักวิชาการศึกษา 

11. นายวาทิต  ทองมาก นักวิชาการศึกษา 

12. นางสาวจารุวรรณ  ค าเงิน  นักวิชาการศึกษา 

13. นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

14. นายฉัตรชัย  กาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

15. นางสาวภาวิณี  จีระดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

16. นางปราณี  พงษ์ธนะ พนักงานการศึกษา 

 17. นายทองสุข  โคกสลุด พนักงานพิมพ์ 

18. นางพิชญาภรณ์  เพ่ิมเติม พนักงานธุรการ 

 

   

 




