
 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา              
ระดับส านัก  สถาบัน  และศูนย์ 
ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
กรกฎาคม 2560 



 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับส านัก  สถาบัน  และศูนย์ 

ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กรกฎาคม 2560 



ค าน า 
 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก  สถาบัน  และศูนย์  ปีการศึกษา 2559 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับพันธกิจ  
เกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ก าหนด  โดยการบูรณาการตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา  และค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิต  ทั้งนี้  ก าหนดให้ใช้รองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการ
ปฏิบัติในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษา มาตรการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 งานประกันคุณภาพการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะมีส่วนช่วยในการการ
ส่งเสริมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
 

คณะผู้จัดท า 
กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          สารบัญ 

  หน้า 

   
ค าน า.............................................................................................................................................................. ก 
สารบญั........................................................................................................................................................... ค 
บทที่  1 การประกันคณุภาพการศึกษา................................................................................................... 1 
              การประกันคณุภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561).......................................... 1 
 กระบวนการและวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2561................ 2 
 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร................................................... 11 
 ระบบและกลไกระดับคณะ และมหาวิทยาลัย........................................................................... 24 
 ระบบและกลไกการควบคุมคณุภาพ......................................................................................... 34 
บทที่  2 นิยามศัพท์................................................................................................................................ 37 
บทที่  3 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน และศูนย์   

ปีการศึกษา 2559..................................................................................................................... 

 

47 

 องค์ประกอบท่ี 1  ด้านประสิทธิผล........................................................................................... 48 
 องค์ประกอบท่ี 2  ด้านคุณภาพ................................................................................................ 54 
 องค์ประกอบท่ี 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน.......................................................... 59 
 องค์ประกอบท่ี 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน........................................................................... 67 
บทที่  4 แนวทางการวิเคราะห์และสรปุผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน.................................. 71 
บรรณานุกรม................................................................................................................................................. 73 

 

 



บทท่ี  1 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

ภำยในระดับอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ โดยให้พิจำรณำเพิ่มเติมในสำระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -
2559) มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552ทั้งนี้ 
ได้ก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบันโดยมีองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจ 4 ด้ำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ และเพ่ิมเติมด้ำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ด ำเนินกำรไปพร้อมกัน หำกเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนกำรจะต้องมีกำรประเมินผลลัพธ์ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กระบวนกำรดังกล่ำว
ด้วย (process performance) ซึ่งได้ก ำหนดหลักกำรพัฒนำไว้ดังนี้ 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่  3 นักศึกษำ 
องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรครอบคลุมเรื่องกำรส่งเสริม พัฒนำนักศึกษำ กำรวำงระบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวนอำจำรย์ต่อนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ (โดยเฉพำะกำรคุมวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร) ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ สื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติรวมทั้งคุณภำพบัณฑิต ซึ่งจะพิจำรณำจำกกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ คุณภำพ
ผลงำนตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษำ กำร
บริกำรนักศึกษำ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพของ
คณะ 
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 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน พิจำรณำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ  ประกอบด้วย
ด้ำนกำยภำพด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของสถำบันประกอบด้วยด้ำนกำรผลิตบัณฑิตด้ำนกำรวิจัยด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินกำรของสถำบัน
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้ำนกำยภำพและภำรกิจของ
สถำบัน รวมถึงกำรประกันคุณภำพในภำพรวม 
 จุดมุ่งหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในแต่ละระดับ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพ 
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถำบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำของแต่ละคณะ และภำพรวมของสถำบันอันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำ
คุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสกอ. ทุกปีกำรศึกษำ ตลอดจนเพ่ือรองรับกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปีตำมกฎกระทรวงฯ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ
บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงำนท ำผู้เรียนมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2552 
   

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทำงกำรจัดกระบวนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมวงจรคุณภำพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน (Plan) 
กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล (Do) กำรประเมินคุณภำพ (Check / Study) และกำรเสนอแนว
ทำงกำรปรับปรุง (Act) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนกำรวำงแผนกำรประเมินตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินปีก่อน
หน้ำนี้มำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำค
กำรศึกษำแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหำคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำคกำรศึกษำตำมอำเซียน  
 D = ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ คือเดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปีกำรศึกษำ (เดือนมิถุนำยน –พฤษภำคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหำคม –กรกฎำคม ปี
ถัดไป) 
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 C/S =  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน – สิงหำคม หรือเดือนสิงหำคม – ตุลำคม ของปีกำรศึกษำถัดไป 
 A = วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยน ำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในมำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัย) มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและเสนอตั้งงบประมำณปีถัดไป หรือจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำและเสนอใช้งบประมำณกลำงปีหรืองบประมำณพิเศษก็ได้ 

วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน ก ำหนดไว้ดังนี้ 
1. สถำบันวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำใหม่ 
2. สถำบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตำมตัวบ่งชี้ที่ได้ประกำศใช้บนระบบ CHE QA Online 

และให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชำ และ
สถำบัน 

3. หลักสูตรเตรียมกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่ำนระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมำจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
กำรประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถำบันน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตร  ผลกำรประเมินระดับคณะวิชำ มำจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับสถำบัน 

7. สถำบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะวิชำ พร้อมน ำผลกำรประเมินเสนอสภำสถำบันเพ่ือพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ
สถำบันในปีกำรศึกษำถัดไป 

8. ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่สถำบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภำสถำบัน) มำวำงแผนปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA 
Online ภำยใน 120 วันนับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน
ทุกปีกำรศึกษำ ทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถำบัน ตำมล ำดับโดยสถำบันอุดมศึกษำเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน และส่งผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ทรำบผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ (CHE QA Online)ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมิน
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คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 1 ชุด อำจประเมินได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตรหำกเป็นหลักสูตรใน
สำขำวิชำเดียวกัน เช่นหลักสูตรสำขำวิชำเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  

ในกรณีที่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552องค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ก ำหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน
และอย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน 

- ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ

กำรศึกษำ เป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง

ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงค์น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำในระดับสถำบัน 

ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ระดับสถำบัน ก ำหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของสถำบัน 
- ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ขึ้นทะเบียนประธำนคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ. 
- กรรมกำรเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ

สกอ. อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในสถำบันต้องต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถำบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธำนกรรมกำร 

- ผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  
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- ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  

- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อประธำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

- ผู้ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็น              
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  

- ผู้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 
2. กรรมกำร  

- กรณีเป็นอำจำรย์ต้องท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ำยสนับสนุน ต้องท ำหน้ำที่ในระดับผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนขึ้นไปมำแล้วไม่น้อย

กว่ำ 2 ปี 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำ
ทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อ 36 
แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 
 
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี  โดยมุ่ง

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  เพื่อกำรพัฒนำสู่สำกล  มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต โดยก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ รวมทั้งโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มี
คุณภำพและทันสมัยสอดรับกับสภำพปัจจุบันเป็นไปตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น  และอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย  คือ “จิตอำสำ  ใฝ่รู้  สู้งำน”   

มหำวิทยำลัยได้มุ่งพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยสภำ
มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย  เพ่ือเป็นกรอบ        
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย  เพ่ือสนองตอบและครอบคลุมพันธกิจที่มหำวิทยำลัยต้อง
ด ำเนินกำรทั้ง 4 ด้ำน  คือ  กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรทำงวิชำกำร  และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้ 
 1.  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยพัฒนำมหำวิทยำลัย  โดยมีแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงชัด เจน  โดยก ำหนดไว้ ในนโยบำยข้อที่  1  ของมหำวิทยำลัยว่ ำ  “มุ่ งจัดให้มี ระบบ                  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเพ่ือยกระดับสู่มำตรฐำนของสถำบัน อุดมศึกษำ” 
 2.  ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในกำรรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  โดยเน้นหลักกำรของกำรให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  
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และศูนย์  พัฒนำระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำขึ้นภำยในหน่วยงำน  และสร้ำงควำม
พร้อมที่จะให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำไปตรวจสอบเพื่อกำรรับรองคุณภำพ 
 3.  ส่งเสริมให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์จัดตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขึ้นภำยในหน่วยงำน  โดยมีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ  
ตลอดจนประสำนงำน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  ส ำนัก  
สถำบัน  และศูนย์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน         
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ  โดยใช้งบประมำณตำมควำมจ ำเป็น 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์เผยแพร่กิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย  
เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์คุณภำพกำรศึกษำของแต่ละหน่วยงำน 
 6.  จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพ่ือเป็นแนวทำง ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ 

กระบวนการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำง

ต่อเนื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับต่ำงๆ เพ่ือรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สังกัดกองนโยบำยและแผนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย  ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยที่รับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน  จ ำนวน  13 หน่วยงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
กำรศึกษำทุกปี  เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน และ
พร้อมรองรับกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและภำยนอก  ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้
ครอบคลุมกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำตนเองให้มีคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยบูรณำกำรตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.  และตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นบรรลุตำมเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ นอกจำก
มหำวิทยำลัยต้องสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจในระบบและกลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร
แล้ว  มหำวิทยำลัยยังเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพที่ต้องเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  จึงได้น ำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรของคณะ หรือ FIS 
(Faculty Information System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพมำใช้             
ในกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรกำรสร้ำงระบบและกลไก            
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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กระบวนการสร้างคุณค่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พัฒนำตัวบ่งชี้  เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักสูตร/หน่วยงำน /มหำวิทยำลัย จัดท ำ SAR 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

หน่วยงำนรับทรำบผลกำรประเมินและน ำไปปรับปรุง 
 

อบรม/ประชุม/ให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระบบ CHE QA 
Online System 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่อง กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร และ
นักศึกษำ 
- ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

- พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มำตรฐำน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย 
- จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพฯ 
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

หน่วยงำนบันทึก 
ข้อมูลใน  FIS 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยนอก 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ของหน่วยงำน  
โดยมีคณะท ำงำนประกันคุณภำพระดับสถำบันเป็นผู้ด ำเนินกำรและประสำนงำนตำมขั้นตอนของ
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้ 

ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 

ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ            
ท ำควำมเข้ำใจ 

ขั้นที่ 2 ถ่ำยทอดควำมรู้และประชำสัมพันธ์เรื่อง  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรใน
สังกัดหน่วยงำน 

จัดอบรม/ประชุม/ให้ควำมรู้เรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ขั้นที่ 3 พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้สอดคล้องและครอบคลุมกับ
พันธกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 

จัดประชุมพัฒนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนและครอบคลุมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ขั้นที่ 4 จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
อบรมสร้ำงควำมเข้ำใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์          
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ขั้นที่ 5 - เก็บข้อมูลและจัดท ำ SAR  โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (FIS) ช่วยในกำร
จัดเก็บข้อมูล  

- บันทึกข้อมูลใน FIS 
- ก ำหนดรูปแบบ SAR  
- จัดท ำรำยงำนผ่ำน CHE QA  Online   
- ท ำคู่มือกรรมกำรประเมิน  
- แต่งตัง้กรรมกำรประเมิน 
- อบรมกรรมกำรประเมิน โดยตรวจประเมินผ่ำน 
CHE QA  Online  

ขั้นที่ 6 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและเตรียมพร้อมรอรับกำรประเมิน 

- จัดตำรำงกำรประเมินหน่วยงำน 
- จัดเอกสำรกลำงพร้อมรับกำรประเมิน 
- กรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกเอกสำร 
และจำก  CHE QA  Online 

ขั้นที่ 7 - รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน และ
รับทรำบผลกำรประเมินระดับหน่วยงำน/
มหำวิทยำลัย 

- คณะกรรมกำรเข้ำประเมินคุณภำพภำยในและ
ประชุมผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบผล   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  (ต่อ)  

ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 

ขั้นที่ 8 - รับทรำบรำยงำนกำรประเมินผล
ระดับหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และ
น ำไปปรับปรุง 

- น ำเสนอผลรำยงำนกำรประเมินต่อ
สภำมหำวิทยำลัย 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในรวมทุกหน่วยงำน 

- สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย 

ขั้นที่ 9 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัย 

- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำSAR ระดับ
มหำวิทยำลัยโดยใช้ข้อมูลจำก FIS เพ่ือ
เตรียมรองรับกำรประเมินคุณภำพ 

ขั้นที่ 10 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

- จัดท ำรำยงำนผ่ำน CHE QA  Online   
- ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือเตรียม 
  ควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน 

ขั้นที่ 11 - รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
และรับทรำบผลกำรประเมิน 

- กรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ประเมินจำกเอกสำรและจำกCHE QA 
Online 

-  ประชุมผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบผล   

ขั้นที่ 12 - รับทรำบผลกำรประเมินและน ำไป
ปรับปรุง 

- น ำผลกำรประเมินเสนอต่อสภำ       
มหำวิทยำลัย 

- ส่งรำยงำนผลกำรประเมินต่อ สกอ. 

- ประชุมทบทวนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในเพื่อน ำไปปรับปรุงหน่วยงำน 
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 ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

  -  ต้องจัดท ำ SAR เสนอต่อ ก.พ.ร.  สมศ.  
สกอ.  คณะกรรมกำรประเมินภำยใน 
-  ประเมินภำระงำนของบุคลำกร  โดยลดเวลำ
และค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดท ำเอกสำร 

ทุกหน่วยงำน 

  -  ควำมยุ่งยำกของกำรค้นหำผลงำนและ
หลักฐำน 
 

 

  -  ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ด ี
 

 

  -  จัดจ้ำงทีป่รึกษำเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนประกันคุณภำพให้ครอบคลมุกำรรำยงำน
ของทุกหน่วยงำน  รวมทัง้ใช้ในกำรบริหำรและ
กำรวำงแผนงำนของมหำวิทยำลัย 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบ 
 

งำนพัสดุ 
 

  -  ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ใช้ระบบทุกกลุ่มโดยกำร
อบรมให้ควำมรู้เรื่องระบบและจัดท ำคู่มือกำรใช้
งำน 
-  บันทึกข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบนั   
 

- รองอธิกำรบดี 
วำงแผนฯ 
-  ผูบ้ันทึกข้อมูล 
- ผู้ตรวจสอบ 

 

 
- ประชุมคณะท ำงำนอยำ่งต่อเนือ่ง  เพื่อให้
ทรำบปญัหำและแก้ไขให้กำรบนัทึกข้อมูล
ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ ์

- รองอธิกำรบดี 
วำงแผนฯ 
-  ผู้บันทึกข้อมูล 
-  ผู้ตรวจสอบ 

  - บุคลำกร  ผูบ้ริหำรสำมำรถดูข้อมูลของตนเอง
และภำพรวมของมหำวิทยำลัยได้ 
 

บุคลำกร 
ทุกคน 

  -  บุคลำกร  ผูบ้ริหำร  ตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้อง 

บุคลำกร 
ทุกคน 

  -  จัดท ำ SAR เสนอต่อ ก.พ.ร.  สมศ.  สกอ.  
คณะกรรมกำรประเมินภำยใน 
-  ประเมินภำระงำน/ผลงำนบุคลำกร   

คณะกรรมกำร
จัดท ำ SAR 

  

ใช่ 

ไม่ใช ่

จัดท ำ SAR                      
ประเมินภำระงำน 

ภำระงำน 
 

 

วิเครำะห์เหตุแห่งปัญหำ 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพ (FIS) 

แต่งตั้งและอบรมคณะท ำงำน 

ผู้บันทึก บันทึกข้อมูลเป็นปัจจบุนั 
และถูกต้อง 

จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

มีปัญหำกำรรำยงำน 
 

ข้อมูล
ถูกต้อง 

 
จัดท ำ SAR  ประเมิน 

ภำระงำน 
 

บุคลำกร  ผู้บริหำรเข้ำใช้ระบบเพื่อดขู้อมูล 

 
ใช่ 

ไม่ใช่ 

มีปัญหำกำร 
บันทึกข้อมูล 

กระบวนการใช้เทคโนโลยีด้านการประกันคุณภาพ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
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P 

D 

C 

A 

P D C A 
ระบบรับนักศึกษา 

 
ปรับปรุงแผนกำรรับนักศึกษำ 

 การรับสมัครนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อม 
- ส่งแผนกำรรับสมัครนัก ศึกษำของ    

แต่ละหลักสู ตร ให้กั บมหำวิทยำลัย เพื่ อ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

-  มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครนักศึกษำ 
- ประชำสัมพันธ์หลักสูตร/เกณฑ์/ก ำหนดกำร 
- สร้ำงเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือก 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
- คณะจัดท ำ ข้อสอบมำตรฐำนและแนว

ทำงกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อทดสอบ IQ/EQ 
- ด ำเนินกำรจัดสอบและประเมินผล 
- นักศึกษำรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 

- เ รี ย น ป รั บ
พื้นฐำน 
- ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษำใหม่ 
 

 ก าหนดคุณสมบัตแิละจ านวนรับนักศึกษา 
- วิเครำะห์สถำนกำรณ์ประเทศและ

อำเซียน 
- ส ำรวจควำมตอ้งกำรตลำดแรงงำน 

จัดท ำแผนกำรรับสมัครนักศึกษำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและควำมพร้อมในกำรรับ
สมัครนักศึกษำ 

คณะกรรมกำรวิชำกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ผลตำมแผน 

คณะกรรมกำรวิชำกำรวิเครำะห์   
ลังเครำะห์จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ 

เสนอมหำวิทยำลัย
รับสมัครนักศึกษำ
ที่พลำดหวังและมี
คุณสมบัติสำมำรถ
เข้ำศึกษำได้ 

Y 

N 

N 

Y 

 ตรวจสอบแผนการรบันักศึกษา 
- จัดท ำแผนกำรตรวจสอบกำรรับ

นักศึกษำ 

 

วิเครำะห์และสังเครำะห์โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
- จ ำนวนกำรรับนักศึกษำ 
- ควำมต้องกำรตลำดแรงงำน 
- SWOT 
- ฯลฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลกำร
วิเครำะห์และถอดบทเรียน 

ข้อเสนอแนะส ำหรับปรับปรุง 
แผนกำรด ำเนินงำน 
เพื่อใช้ในปีถัดไป 

N 

Y 

 วางแผนปรบัปรุงการรับนักศึกษา 
- จั ดท ำแผนกำ รปรั บปรุ งกำ รรั บ

นั ก ศึ ก ษ ำ ใ น ปี ถั ด ไ ป โ ด ย ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรคณะและสำขำวิชำ 

 

- จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
- จัดท ำ SWOT เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง

กำรรับนักศึกษำในปีถัดไป 
- จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขอในรอบปี

ถัดไป 
 

N 

Y 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ใช้บัณฑิต 
วิเครำะห์สังเครำะห์แนวทำงกำรรับ

นักศึกษำ 

 
ด ำเนินกำรในปีถัดไป 

 

P 

D 

P D C A 
- จัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำป ี
 ด้ำนกำรพัฒนำนกัศึกษำ 

 

- วำงแผนกำรตรวจสอบว่ำโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหวัข้อ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัด 
 วัตถุประสงค์ 
 ก ำหนดเวลำ 

ฯลฯ 

- ประชุ มคณะกรรมกำรบริหำร  เพื่ อ
ตรวจสอบโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 

- รวบรวมข้อเสนอแนะของแผนทั้งหมด 
- รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
- วำงแผนกำรท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
(Improvement Plan) 

- สรุปแผนพัฒนำคุณภำพ และแนวทำงกำร
พัฒนำโครงกำรในรอบปีถัดไป 

-ส ำรวจคุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 
-วิเครำะห์สภำพปัญหำของนักศึกษำ มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏรำชนครนิทร ์

-ก ำหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่ตอ้งกำรพัฒนำ 

- จัดท ำแผนพัฒนำนกัศกึษำ ใหค้รอบคลุมทั้ง ๔ หวัข้อ ดังนี ้
 กำรควบคุม กำรดูแล  กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ

- จัดท ำโครงกำรและกจิกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนำนักศกึษำ
ใหค้รอบคลุมทั้ง ๔  หัวขอ้ ดังนี ้

 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

 

ด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกอำจำรย์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัย 

 

จัดกระบวนกำรพัฒนำอำจำรย์ตำมพันธกิจ 

 

ติดตำมปริมำณและคุณภำพอำจำรย์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน สกอ. 

 

ติดตำมกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 

ประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 

P 

A 

C 

D 

จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ๔ ปี 

 

ประเมินควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

 

จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ปรับปรุง พัฒนำ และเสนอข้อมูลต่อผู้บริหำร 
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ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจ 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ เกี่ยวกับกำรก ำหนดภำระงำนและกำรสอน
เกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศเก่ียวกับกำรก ำหนดภำระงำน
และกำรสอนเกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

 

ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 
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ระบบเลิกจ้างและการเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำใช้พระรำชบัญญตัิระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 

2. ลูกจ้ำงประจ ำใช้ระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร พ.ศ.2537 
3. พนักงำนมหำวิทยำลัยใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลยั 
4. พนักงำนรำชกำรใช้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 
5. อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำ/พนักงำนประจ ำตำมสัญญำใช้สัญญำจ้ำง 

กรณีถูกสั่งให้ออก/ไล่ออก 

ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง 

กรณเีกษียณอำยุรำชกำร 

พิจำรณำพระรำชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกำศ/
ข้อบังคับตำมต ำแหน่งงำน 

ด ำเนินกำรสอบสวน - ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
- เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
สำขำวิชำ/หน่วยงำนท่ีสังกดั 

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 

ไม่จ้ำง
ต่อ 

อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

เลิกจ้ำง 

จ้ำงต่อ 

พระรำชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกำศ/ข้อบังคับ 
คับ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
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ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร 

 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำร 

 

กำรยกย่องบุคลำกร กำรธ ำรงรักษำบุคลำกร 

พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์            
ที่ก ำหนด 

ประกำศรำยชื่อและจัดกิจกรรมมอบรำงวัล 

- จัดสวัสดิกำรบุคลำกรของมหำวทิยำลัย 
- จัดงบประมำณสนับสนุนให้พัฒนำตนเอง 
- จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรปฏิบตัิงำน 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 

หน่วยงำนเสนอรำยชื่อพร้อมผลงำน 
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ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอำจำรย์ประจ ำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

กรณีวิทยำกรภำยนอก ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำก คกก.ประจ ำคณะ และสภำ
วิชำกำร และให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนด
แผนกำรสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนกำรสอนตลอดหลักสูตรให้กับส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดผู้สอน
ของแต่ละภำคเรียน 

ผู้สอนจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำ 
ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำมคอ.3 และ
มคอ. 4 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
หลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอำจำรย์ประจ ำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

กรณีวิทยำกรภำยนอก ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำก คกก.ประจ ำคณะ และสภำ
วิชำกำร และให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

P 

D 

กร
ะบ

วน
กา

รจ
ัดก

าร
เรีย

นก
าร

สอ
น 

คกก.บริหำรหลักสูตร ปฐมนิเทศนักศึกษำเพื่อปรับ
ทัศนคติให้สอดคล้องกับบริบทสำขำวิชำ 

คกก.บริหำรหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และด ำ เนินกำรพบนัก ศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ผู้สอนวำงแผนและออกแบบกำรเรียนกำรสอน (มคอ.3 และ มคอ. 4) 

ผู้สอนปฏิบัติกำรสอนตำมหลกัเกณฑ์และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนกำรสอนนกัศึกษำและจัดท ำรำยงำน 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นภำคเรียน 

คกก.บริหำรหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำ 

คกก.บริหำรหลักสูตรพจิำรณำผลประเมนิกำรสอนของผู้สอน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดท ำรำยงำน มคอ. 7 

คกก.บริหำรหลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน มคอ. 7 โดยเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำผลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

คกก.บริหำรหลักสูตร จัดให้มี โครงกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์ควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ตำม มคอ. 2 

ไม่

ผ่าน 
คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำ ก ำกับ 
ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 

 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/                     

กรรมกำรประจ ำหลักสูตร/ 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนด
แผนกำรสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี/5 ปี) ให้กบั
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดผู้สอน
ของแต่ละภำคเรียน 

ผู้สอนจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอนกับกำรวจิยั กำร

บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

คกก.บริหำรหลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

ผ่าน 

A คกก.บริหำรหลักสูตรแจ้งผู้สอนเพื่อน ำไปปรับปรุง
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

C 
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ระบบประเมินนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนผูใ้ช้บัณฑิต 

วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ และทิศทำงแนวโน้มจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลจำกมคอ. ๗ 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษำศิษย์เก่ำ ผู้ใชบ้ัณฑิตมำปรับปรุง / พัฒนำหลกัสูตร 

เสนอแผนกำรเปิดหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัย 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำวำงแผนและออกแบบหลักสูตร /รำยวิชำในหลักสูตร (มคอ. ๒) 

วิพำกษ์สำระรำยวิชำในหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภำวิชำชีพ และผู้ใช้บัณฑิต 

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

น ำเสนอต่อสภำวิชำกำร 

น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 

ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตรของ
นักศึกษำ อำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ทวนสอบผลสัมฤทธิก์ำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

น ำข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกีย่วข้องมำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และกำรประเมินผลให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 

แก้ไข 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตรวจสอบหลักสูตร 

แก้ไข 

แก้ไข 

P 

D 

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

หลักสูตรปรับปรุง 

ระบบควบคุมการจัดท ารายวิชา 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

หลักสูตรใหม่ 

แก้ไข 
ผ่ำน 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

ผ่ำน 

C 

A 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

 

          คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสตูร มรร. 
ไม่ผ่ำน 

แก้ไข 

วำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 

จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 

 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำของแต่ละหลักสูตรจัดท ำมคอ. ๓ โดยก ำหนดกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และผ่ำนกำรตรวจสอบ

จำกประธำนหลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำส่ง มคอ. ๓ ผ่ำนระบบทะเบียนและประมวลผล edu ๒๐๐๘ 

P 

D 
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ระบบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจควำมต้องกำร/ปัญหำ  
ปัจจัยในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 (หลักสูตร, คณะ, สถำบัน และหน่วยงำน) 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดท ำนโยบำยกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

ให้เพียงพอและสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

(ผู้บริหำรคณะ ประธำนสำขำวิชำ และประธำนหลักสูตร) 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผน 
กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร 

โดยกำรมีส่วนร่วมของประธำนหลักสูตร 
(หลักสูตร, คณะ, สถำบัน และหน่วยงำน ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรน ำเสนอแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้พร้อมจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี 

มหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรก ำกับติดตำมดูแล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ประเมินควำมพึงพอใจ/วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของจ ำนวน
และประสิทธิภำพของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่อกำรใช้งำนใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้/จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่ำงหน่วยงำน 

ปรับปรุงและทบทวนแผน 

P 

D 

C 

A 

A 

คณะเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ไปยังมหำวิทยำลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

P 

มหำวิทยำลัยประกำศคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

รับสมัครอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 
 
 

 

 

คณะเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ไปยังมหำวิทยำลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

P 

มหำวิทยำลัยประกำศคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

รับสมัครอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร                        
เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 



23 
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ระบบและกลไกระดับคณะ  
และระดับมหาวิทยาลัย 
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ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P 

D 

C 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย 

ประชำสัมพันธ์กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

ประกำศทุน 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์  
เผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

A 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย 

P 

D 

C 

A 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ประกำศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นระดับ
คณะ 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับองค์กร
ท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงกำรทีผ่่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะเพื่อให้สถำบนัวิจัยฯ ประกำศทุน 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

ประกำศทุนวิจัย 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
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ระบบส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

D 

C 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนวิจัย 

ประกำศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
เชิงพ้ืนที่ร่วมกับ สกว. หรือองค์กรท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

ประกำศทุน 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้ประโยชน์ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไมส่นับสนุน 

สนับสนุน 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย P 

พิจำรณำโครงกำรวิจัยที่ปรับแก ้

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

A 
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ระบบพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ/จัดสรรงบประมำณ 

ประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

นักวิจัยส่งผลงำนเพ่ือขอรับกำรกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ไม่ผ่ำน/
แก้ไข 

ผ่ำน 

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

นักวิจัยเบิกค่ำสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

รับจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

ไม่ผ่ำน/
แก้ไข 

ผ่ำน 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย P 

D 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

C 

A 

พิจำรณำตรวจสอบเบื้องต้น 

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำตรวจสอบชิ้นงำน 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

คณะกรรมกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ 

รวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ งำนวิจัย 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 

คณะกรรมกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

P 

D 

C 

A 

จัดท ำรูปเล่ม/สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 
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ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ประกำศ กองทุนรำชภัฏรำชนครินทร์ฯ 

ประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 

นักวิจัยส่งผลงำนที่ต้องกำรรับกำรสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

พิจำรณำกำรสนับสนุน จบ 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

นักวิจัยเบิกค่ำสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่  

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

P 

D 

C 

A 
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ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะและมหำวิทยำลัยร่วมกันจัดท ำแผนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กำร

เป้ำหมำย 

พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กำรเป้ำหมำยเพ่ือให้สำมำรถ
ตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกำรน ำไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน       

และกำรวิจัย 

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนและองค์กำรเป้ำหมำย 

ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

P 

D 

C 

A 

คณะและมหำวิทยำลัยร่วมกันก ำหนดชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ระบบการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และก ำหนดตัวชี้วัด 

จัดสรรงบประมำณ/อนุมัติงบประมำณ 

ด ำเนินกิจกรรมที่ได้วำงแผน และจัดโครงกำร/กิจกรรมและ
สรุปผลประเมินโครงกำร 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม                
และน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม 
ก ำหนดตัวชี้วัด 

ก ำหนด/สร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม  

P 

D 

C 

A 
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ระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

ก ำกับ ติดตำม และช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                     
ของหลักสูตร/คณะ 

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกหลักสูตรและทุกคณะ 
เพ่ือรำยงำนผู้บริหำรพิจำรณำ 

จัดตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ 

น ำผลกำรประเมินของทุกหลักสูตรและทุกคณะมำปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ   

น ำเสนอข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อสภำมหำวิทยำลัย/ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 

จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

P 

D 

C 

A 
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ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ 
 ระบบควบคุมมำตรฐำน  หมำยถึง  กำรท ำกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติกำรเพ่ือควบคุมมำตรฐำน
กำรศึกษำ  ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยผู้บริหำรทุกระดับและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน            
มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  มีกลไก           
กำรด ำเนินงำน  ก ำหนดมำตรฐำน  ดัชนีชี้วัด  ฐำนข้อมูลและเครือข่ำยข้อมูล  มีเครื่องมือวัด               
ตีค่ำ  มีกำรตรวจสอบ  ติดตำมผลและประเมินคุณภำพ  รำยงำนผลและมีกำรน ำข้อมูล                
กำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ หน่วยงำนอยู่ตลอดเวลำ  ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรผลิตบัณฑิตมีคุณภำพและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้และควำมคำดหวังของสังคม 

กลไกกำรควบคุมมำตรฐำน  หมำยถึง  กระบวนกำร  และมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติในกำร
ควบคุมคุณภำพ  ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

1. มหำวิทยำลั ยก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                        
ในมหำวิทยำลัย 

2. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำรับผิดชอบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

3. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ตั้งกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับองค์กร  โดยควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกองค์กรร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 

4. คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  ก ำหนดนโยบำยและพัฒนำแนวปฏิบัติในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 

5. มหำวิทยำลัยก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
6. มหำวิทยำลัยพัฒนำระบบเครือข่ำยของฐำนข้อมูลกลำงและระบบกำรรำยงำน 
7. มหำวิทยำลัยพัฒนำเครื่องมือและวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพและประเมิน  คณะ  ส ำนัก  

และสถำบัน 
8. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลตำม

แนวทำงท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
9. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  ประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
10. มหำวิทยำลัยติดตำมผล  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และ

ศูนย์  เป็นระยะ 
11. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  ท ำวิจัยมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
12. มหำวิทยำลัยก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยงำน  และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ              

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยประจ ำปีเพื่อกำรเผยแพร่ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหำวิทยำลัยจัดให้มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  ในระดับต่ำง ๆ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  อธิกำรบดี     ประธำนกรรมกำร 
 1.2  รองอธิกำรบดีวิชำกำรและวิจัย   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3  รองอธิกำรบดีทุกสำยงำน    กรรมกำร 
 1.4  คณบดีทุกคณะ     กรรมกำร 
 1.5  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ทุกแห่ง กรรมกำร 
 1.6  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.7  หัวหน้ำงำนควบคุมและพัฒนำคุณภำพ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน 
 
 2.   กรรมการบริหารและด าเนินงาน 

2.1  รองอธิกำรบดีวิชำกำรและวิจัย ประธำนกรรมกำร 
2.2  รองอธิกำรบดีวำงแผนและพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.3  คณบดีหรือผู้แทนทีร่ับผิดชอบ กรรมกำร 
 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2.4  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์หรือผู้แทน กรรมกำร 
      รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 2.5   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.6  หัวหน้ำงำนควบคุมและพัฒนำคุณภำพ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.7  เจ้ำหน้ำที่งำนมำตรฐำนฯ                                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  ก ำกับ  ติดตำม  และขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม

นโยบำยของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย 
 
3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะ  ส านัก  สถาบัน  

และศูนย์  ได้แก่ 
 1.  คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองคณบดี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ กรรมกำร 
 3.  ประธำนสำขำวิชำ  หัวหนำ้งำน กรรมกำร 
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 4.  รองคณบดี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์  
   ที่ดูแลงำนประกันคุณภำพของคณะ/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่ 
 1.  จัดท ำข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพในปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด ำเนินกำรให้มีกำร

ปฏิบัติตำมกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะและปรับปรุงคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 2.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
 3.  เตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอรับกำรประเมินและตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก 
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้

ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอัน
จะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆเป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำยเช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ บำงครั้งจึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ 
โดยผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่นกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆและบำงครั้งเรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรจัดกำรควำมรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไปพร้อมๆ กัน ได้แก่บรรลุเป้ำหมำยของงำนบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำคนบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่
คณะ ควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงกันในที่ท ำงำน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 
(3)กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 
(4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน 
(5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้ 
(6) กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำนและปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้นเหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
 โดยที่กำรด ำเนินกำร 6 ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกันควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งควำมรู้
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และควำมรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ควำมเชื่อ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ)กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรม
ที่คนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมำยถึง กำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรใน
ระดับมหำวิทยำลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย 
 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมำยถึง วิธีกำรในกำรวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริกำร และวิธีกำรปฏิบัติกับองค์กรที่สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ เพ่ือน ำผลกำร
เปรียบเทียบมำใช้ในกำรปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ  

 
การบูรณาการ ( Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 

สำรสนเทศ กำรจัดสรร ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของสถำบัน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล เป็น
มำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
องค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำง
สมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมำยถึง โครงกำร
ร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุก
ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมำยถึง กำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่ม
อำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ ำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ 
 

อาเซียน  หมำยถึง  สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย 
พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย
ในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หรือคณะกรรมกำร
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จัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นด้วย และมีบทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำง
น้อย 3 หน่วยงำน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์(Full paper)ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม(Proceedings)โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัด
ประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น และบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้ว   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

** บทควำมในกำรประชุมวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ที่น ำเสนอให้กองบรรณำธิกำรหรือ
คณะกรรมกำรจัดประชุมพิจำรณำคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับกำรตีพิมพ์              
ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย  หมำยถึง  กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ
กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือ
ทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ที่มีควำม
เป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนว
ทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำร
บุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพตำมกำรจัด
กลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและ
งำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย 
ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จ 
หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆมีหลักฐำนของ
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ควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจนโดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได ้
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมำยถึง มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำง
วิชำกำร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศำสตร์นั้นๆ ที่สำมำรถสนับสนุนกำรวิจัยในสำขำที่เปิดสอน เป็น
ผลงำนวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และเป็น
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้ำปีที่ผ่ำนมำ(ให้นับรวมผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน) โดยให้
รำยงำนผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสำรหลักสูตร ทั้งนี้ กำรรำยงำน
ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รำยงำนในลักษณะของกำรเขียนบรรณำนุกรม หรือกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำร กล่ำวคือ ระบุชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อผลงำน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน(กกอ.ใน
กำรประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกำยน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 
22 ธันวำคม 2554) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย
หรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ กกอ. 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล 
Scopusหรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ กกอ. 
 

แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของสถำบันโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็นแผนที่ก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำของสถำบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของสถำบันควร
คลอบคลุมทุกภำรกิจของสถำบันซึ่งต้อง มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์   โดยสถำบันน ำแผนกล
ยุทธ์มำจัดท ำแผนด ำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมำยถึง แผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำง
กำรเงินของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่
ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำ
เป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ในกำร
ด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอก
หรือศิษย์เก่ำ หรือสถำบันจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำร
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของ
แผนกลยุทธ์ของสถำบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมำยถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมี
กำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมำยถึง 

กำรใช้องค์ควำมรู้หลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์ มำผสมผสำนใช้ในกำรวิเครำะห์ 
วิจัยและสังเครำะห์ข้ึนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่น ำเอำควำมรู้หลำย
ศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์เข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ วิจัย 
จนกระท่ังผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้เป็นศำสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศำสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่ำงหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยำกำร เช่น วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วิศวกรรมศำสตร์+
แพทย์ศำสตร์) ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (ภูมิศำสตร์+เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วิศวกรรมนำโน 
(วิศวกรรมศำสตร์+วิทยำศำสตร์-เคมี) 

ตัวอย่ำงหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยำกำร เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ 
(ที่มำ : คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ในกำร

ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2549) 
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พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมำยถึง กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ซึ่ งสำมำรถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำแก่
สถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและสอดคล้องตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนำแก่สถำบันอุดมศึกษำ 
 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือให้
ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูป
ของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัด
องค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมำยถึง สำขำวิชำตำมคุณวุฒิหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สัมพันธ์
กับศำสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำ 
(Field of Education) เดียวกันตำม ISCED 2013 (กกอ. ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกำยน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมำยถึง  หน่วยงำนภำยนอกสถำบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือบริษัทมหำชนที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กำรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและเอกชน (เช่น สภำ
อุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ) 
 
 หลักธรรมาภิบาล หมำยถึง กำรปกครองกำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม ดูแลกิจกำร
ต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้
ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนนี้มีควำมหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มี
ควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและควำม
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำร
ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำรภำยนอก เป็นต้น  

หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมำะสมจะ
น ำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้  
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียง
กับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำนรวมถึงมีกำรติดตำม
ประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่มี
กำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้
องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำม
คำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชน
สำมำรถรู้ทุกข้ันตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืนๆ (รำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมผลิตภำพเพ่ือผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพ่ือหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 

อาจารย์ หมำยถึง คณำจำรย์ ซึ่งจะมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ประกอบด้วย อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและ
กำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำ
ตำมเวลำท ำกำร) (ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548)  

ส ำหรับอำจำรย์ที่สถำบันจ้ำงเข้ำมำเป็นอำจำรย์ประจ ำด้วยเงินรำยได้หน่วยงำนจะต้องมี
สัญญำจ้ำงที่มีกำรระบุระยะเวลำกำรจ้ำงอย่ำงชัดเจนและไม่น้อยกว่ำ 9 เดือน ในสัญญำจ้ำงจะต้อง
ระบุหน้ำที่ ภำระงำนให้ชัดเจนไม่น้อยกว่ำหน้ำที่ของอำจำรย์ประจ ำตำมที่ก ำหนดตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 

กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนส ำหรับอำจำรย์             
ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำเต็มเวลำที่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำร

หลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน โดยวำงแผน ติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร และ
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ปฏิบัติงำนประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และทุกคนเป็นอำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ในเวลำเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำโทและเอกในสำขำวิชำเดียวกันได้ 
หรือเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยำกำรได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ ำอยู่แล้ว (กกอ.ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 
2549) ทั้งนี้อำจำรย์แต่ละท่ำนจะเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้มำกที่สุดเพียง 2 หลักสูตร 
 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้น ำเสนอโดยด ำเนินเช่นเดียวกับ
กำรน ำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน ำเสนอต่อสภำสถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบ และเสนอให้สกอ.รับทรำบตำมแบบฟอร์ม สมอ.08 ภำยใน 30 วัน 
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บทท่ี  3 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับส านัก  สถาบัน และศูนย์ 

ปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ชนิดของตัวบ่งช้ี 
1 ด้านประสิทธิผล 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน กระบวนกำร 

1.2 กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ของกำร
ปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

ผลผลิต 

1.3 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำร
ทุกระดับของสถำบัน 

ผลผลิต 

2 ด้านคุณภาพ 2.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

กระบวนกำร 

2.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผลผลิต 
3. ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 กำรจัดกำรควำมรู้ กระบวนกำร 
3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำร 
3.3 กำรเงินและงบประมำณ ปัจจัยน ำเข้ำ 

4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  ปัจจัยน ำเข้ำ 
4.2  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำร 

กระบวนกำร 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ี  จ ำนวน 3  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ตัวบ่งชี้ 1.2 กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

 

ตัวบ่งช้ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร   
ทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในกำรด ำเนินพันธกิจหลัก
สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของสถำบัน เพ่ือให้สถำบัน
ด ำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน ดังนั้น สถำบันต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนด ำเนินงำน
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 

ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถำบันแล้ว 
จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติรวมถึง         
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถ
ตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 
  

เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของ

บุคลำกรในหน่วยงำน 
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนไปสู่บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของ

หน่วยงำน  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ

วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
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6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ  2 
ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพ่ือพิจำรณำ 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของต่อผู้บริหำรหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

แนวทางการพัฒนา :  
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในหน่วยงำน 
 

 

1. มีแผนกลยุทธป์ระกอบด้วย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เปำ้ประสงค์และ
วัตถุประสงค์ที่มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคกุคำม
เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยทุธ์ทีช่ัดเจนและครอบคลุมทุกภำรกิจของ
หน่วยงำน 
2. Flow Chart แสดงกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนกลยทุธ์
ของหน่วยงำนกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
3. ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยทุธ ์และมีรำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรฯ 
4. เอกสำรที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์  เชน่  รำยงำนกำรประชุม  โครงกำร ฯลฯ 
5. มีผลกำรประชำพจิำรณ์/รำยงำนกำรประชุมจำกทั้งผู้บริหำร 
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรยอมรับของทุกฝ่ำย  

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
ไปสู่บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 

1.โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำควำมเข้ำใจหรือชี้แจงเกี่ยวกับ
แผน กลยุทธ์ 
2. รำยงำนผลการจัดโครงกำร/กิจกรรมในข้อ 1  
3. ค ำสั่ง  ประกำศกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์  

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน  

1. แผนที่กลยุทธ์ที่ใช้แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ครอบคลุมพันธกิจหน่วยงำน  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ 
พร้อมทั้งเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน 
2. รำยงำนผลกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของแผนกล
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
ยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เช่น รำยงำนโครงกำรประชุม
เก่ียวกับกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และกำรอบรมให้ควำมรู้ เป็นต้น 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีครบตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

1. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมพันธกิจ 
2. รำยงำนด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมรำยไตรมำส 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ  
2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำน
หรือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อ
พิจำรณำ 

1. มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำม
แผน เช่น วำงระบบกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ระหว่ำงหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินตำม ตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำยเสนอต่อ
ผู้บริหำรในช่วงเวลำหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนตำมระบบที่วำง
ไว้ 
3. หำกผลไม่เป็นไปตำมแผนกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและน ำเสนอแนว
ทำงกำรแก้ไขปรับปรุง 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

1. รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์โดยกำร
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กับค่ำ
เป้ำหมำย 
2. รำยงำนผลกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย/คณะกรรมกำรบริหำร
หน่วยงำนที่พิจำรณำเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์  

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของต่อผู้บริหำรหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

1.ค ำสั่งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่
ได้ รับมำและรำยงำนกำรประชุมเพื่อจัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะ 
2.รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย/คณะกรรมกำรบริหำรที่
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ปรับปรุง 
3. เอกสำรที่แสดงถึงกำรน ำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของต่อ
ผู้บริหำรหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
8 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 1.2  : การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละตัวบ่งชี้สอดคล้องกับ
ค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  ตำมแผนยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย       
รำชภัฏรำชนครินทร์ 
 
สูตรค านวณ : 
 
 จ ำนวนตัวบ่งชี้ตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน 

X 100 
จ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 รอ้ยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งช้ี 1.3 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของสถำบันอุดมศึกษำ คือ             
สภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบันนั้น ๆ หำกสภำสถำบันและผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์         
เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำส            
ให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และก ำกับดูแล 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้สถำบันเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร  

ทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน
และพัฒนำหน่วยงำน 

2. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้ง
สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

3. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจ           
ในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

4. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

5. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. คณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  ศูนย์ประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่ระบุไว ้ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมี
ควำม สำมำรถในกำรวำงแผนกล
ยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็น

1. รำยงำนกำรประชุมที่แสดงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและสภำสถำบัน
ในกำรก ำหนดนโยบำยและจัดท ำวิสัยทัศน์พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน ำสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน 
2. รำยงำนผลกำรประชุมผู้บริหำรในกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และ
แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงำนและบุคลำกร ทุกระดับทรำบและมีควำมเข้ำใจ
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
ฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
หน่วยงำน 

ร่วมกัน  
3. บันทึกลงนำมข้อตกลงปฏิบัติรำชกำรตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ 
4. รำยกำรผลกำรสร้ำงและกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัยใน
กำรติดตำมผลกำรบริหำรสำรสนเทศ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) 

2. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของ
ห น่ ว ย ง ำ น ไ ป ยั ง บุ ค ล ำ ก ร ใ น
หน่วยงำน 

1. รำยงำนกำรประชุมของผู้บริหำรในกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรน ำ
นโยบำยและแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ปีละ 2 คร้ัง 
2. รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสถำบัน 
3. รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรพิจำรณำเรื่องกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ตำมภำรกิจ กำรติดตำมผล สัมฤทธิ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือปรับแผนกำรด ำเนินงำนใน
รอบปีถัดไป  

3. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

1. ค ำสั่งเกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่รองอธิกำรบดี  รอง
คณบดี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  ศูนย์ 
2. โครงกำร/กิจกรรมรับฟังประชำคมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย 
3. ระเบียบ/ข้อบังคับ/กองทุนที่สนับสนุนกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจต่อ
บุคลำกรเป็นประจ ำ 
4. รำยงำนผลกำรใช้ระบบกำรสื่อสำร 2 ทำงเพื่อปรับปรุงกำรบริหำรของ
ผู้บริหำร  
5.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำร ที่มีต่อ
กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน  มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และ             
มีควำมเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
6. หลักฐำนที่แสดงว่ำบุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจกำรท ำงำน เช่น กำร
ได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม กำรได้รับรำงวัล กำรได้คัดเลือกให้น ำเสนอ
ผลงำน เป็นต้น 

4. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
ส่ง เสริมพัฒนำผู้ร่ วมงำนเ พ่ือให้
สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

1. โครงกำร/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัย
และบุคลำกรร่วมกันส่งเสริมพัฒนำควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
หรือเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

5. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์

1. แบบประเมินและรำยงำนผลกำรประเมินผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลทั้ง 10 ข้อผู้บริหำร (โดยมีเอกสำรประกอบแต่ละ
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ข้อที่ชัดเจน) 
2.มติและข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับผลกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำร กำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรตรวจสอบภำยในขอสถำบันกำรศึกษำ และรำยงำนกำรเงินของ
สถำบัน 

6. มีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำน
ของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผล
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1. ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย/คณะกรรมกำรประจ ำเกี่ยวกับ          
กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำร 
2. รำยงำนผลกำรประเมินหน่วยงำนในรอบปีที่ประเมิน 
3.หลักฐำนกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงกำรบริหำรงำน  และ
รำยงำนให้ผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรประจ ำทรำบ  เช่น รำยงำน          
กำรประชุม  รำยงำนสรุปกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรงำน เป็นต้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5-6 ข้อ 
 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ตัวบ่งชี้ 2.2   ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

ตัวบ่งช้ี 2.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ                   
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งสถำบันต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด
โดยสถำบันและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในรวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำสถำบันสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ            

พันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน            

โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย             

1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อผู้บริหำรและจัดส่งให้มหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) มีกำร
น ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน 

4. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

5. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
7. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน  

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และ

เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำ รศึ กษ ำภ ำย ในที่ เ ห ม ำ ะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของ
หน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. แผนปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. ประกำศ/ค ำสั่งคณะ กรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
6. เอกสำรเผยแพร่  และเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้
ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำร
ระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำน 

1. โครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 
3.ประกำศ/ค ำสั่งคณะ กรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
4. รำยงำนกำรประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนิน กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่ เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพเสนอต่อผู้บริหำรและ
จัดส่งให้มหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ 
และ 3) มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน 

1. รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
2. กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. ระบบสำรสนเทศที่ ใช้ในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
4. รำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

4. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน 
แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 
 

1. รำยงำนกำรประชุมทบทวนและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรงำนน ำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอกไปปรับปรุง
พัฒนำงำน 
3. แผนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. ระบบสำรสนเทศที่ ใช้ในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. รำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำม
พันธกิจของหน่วยงำน 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงควำม
คิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1 
3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. รำยงำนกำรประชุม 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
7. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
หน่วยงำน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

1. สัญญำควำมร่วมมือกำรประกันคุณภำพระหว่ำงสถำบันทั้งใน
ส่วนของระดับสถำบัน 
2. โครงกำร/กิจกรรมที่เกิดจำกข้อ 1 
3.  รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจรรมกำรจำกข้อ 2 
4. หนังสือรำชกำรกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมตำมข้อ 2 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำน
พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืน
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมกำรประกวดระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. งำนวิจัยเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. เว็บไซต์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 - 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 - 5  
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7- 8 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : พิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็น
บทบำทของหน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำประเด็นส ำคัญ คือ  

1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
5) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน 

ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ กำรเป็น            
ผู้เตือนสติสังคม กำรชี้น ำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยใช้
แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำจำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ  ควำม
พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน 

ผู้รับบริการ หมำยถึง นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย หรือ
บุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำรโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตำมปีงบประมำณหรือปีกำรศึกษำ ซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ตำมช่วงเวลำที่เหมำะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5)                
ที่ครอบคลุมอย่ำงน้อย 3 ประเด็นดังนี้ 

1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
5) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน 
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หมายเหตุ     
ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้ำนบริกำรโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินควำม

พึงพอใจของผู้รับบริกำรในกรณีท่ีหน่วยงำนจัดโครงกำร 
 
วิธีการค านวณ : 
 

คะแนนที่ได้ = ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทุกโครงกำร/หน่วยงำนย่อย 
  จ ำนวนโครงกำร/หน่วยงำนย่อยทั้งหมดที่ประเมินควำมพึงพอใจ 
 
องค์ประกอบที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรจัดกำรควำมรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 กำรเงินและงบประมำณ 
  
ตัวบ่งช้ี 3.1 : การจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้สถำบันมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ โดยมี
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในสถำบันซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถำบันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบัน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้  กำรคัดเลือก            
กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำบัน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสถำบัน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันให้ดี
ยิ่งขึ้น  
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เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน         

กลยุทธ์ของสถำบันอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจหน่วยงำน 1 ด้ำน 
2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำน

กำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 
แนวทางการพัฒนา : 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ข อ ง ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้                
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน
อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจหน่วยงำน 1 
ด้ำน 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
2. รำยงำนกำรประชุมเกี่ยวกับก ำหนดประเด็นควำมรู้             
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
3. โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
4. โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำควำมรู้ และทักษะด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

1. แผนพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ 
2. โครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่
ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่ม เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

1. หนังสือเชิญวิทยำกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
2. รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร 
3. Web blog KM 
4. รำยงำนกำรประชุมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้
ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำ
พัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์ อักษร 
(explicit knowledge) 

1. เอกสำรที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต  
2. เอกสำรที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
กำรวิจัย 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร KM 
4. เว็บไซต์  หรือ Web blog 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
คว ำมรู้ ใ นปี ก ำ รศึ กษำปั จ จุ บั นหรื อปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

1. ค ำสั่งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 
2. โครงกำร/กิจกรรม KM 
3. รำยงำนสรุปผลกำรน ำแนวปฏิบัติที่ดีหรือกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ไปปฏิบัติ 
4. รำยงำนกำรประชุม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 : การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย  (ทั้งในรูปของ             
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำร
ป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำ                  
ควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ             
มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของสถำบันตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน          
ตำมบริบทของหน่วยงำนตัวอย่ำงเช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ             
อำคำรสถำนที)่ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร               

กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ

อำจำรย์และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อ่ืน ๆ ตำมบริบทของสถำบัน 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
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5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนิน งำนตำมแผนและรำยงำนต่อผู้บริหำร   
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  และระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  เพ่ือพิจำรณำอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

หมายเหตุ :  คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยใน
หน่วยงำนในรอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ 
บุคลำกร หรือต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสถำบัน อันเนื่องมำจำกควำม
บกพร่องของสถำบันในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจนตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) 
คะแนน เช่น 

1. มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนักศึกษำ  คณำจำรย์
บุคลำกรภำยในสถำบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถำบันสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของสถำบันในกำรระงับ
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

2. สถำบันหรือหน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัย
ต่ำงๆ เช่น คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว online เป็นต้น 

3. สถำบันหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนท ำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร               
กำรอุดมศึกษำได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง 

** หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นกำรไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้ผลกำรประเมินได้คะแนน
เป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สถำบันหรือหน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมี
แผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของ
สถำบันหรือหน่วยงำน 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
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แนวทางการพัฒนา : 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมี
ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะดั บ สู ง แ ล ะตั ว แ ท น ที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงำน
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นโยบำย/ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำง
น้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของหน่วยงำน 

1. รำยงำนกำรประชุมเก่ียวกับกำรวิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. แผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีกำรระบุประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยง  

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง            
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

1. เอกสำร/รำยงำนกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
2. รำยงำนกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง            
ที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำร
ตำมแผน 

1.หลักฐำนที่แสดงว่ำหน่วยงำนมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับ
บุคลำกรในหน่วยงำนเพื่อกำรแก้ไข ลด หรือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
2. รำยงำนผลกำรสร้ำงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงตำมประเด็น            
ที่วิเครำะห์ไว้ในแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อ
ผู้บริหำร  และคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ ย งและระบบกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำน  เพ่ือพิจำรณำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.รำยงำนกำรประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ        
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ  
2. แผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย 
3. เอกสำร/รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

และรำยงำนต่อผู้บริหำร  และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน   

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันไปใช้ใน
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

1. แผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปที่น ำข้อเสนอแนะไปปรับใช้      
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหลือ และควำมเสี่ยงใหม ่
2. รำยงำนผลกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 3.3 : การเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันอุดมศึกษำจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง  ๆ ที่สำมำรถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำร
ด ำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อ่ืน ๆ ที่สถำบันได้รับ มีกำรจัดสรรงบประมำณ
และกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ  โครงกำร 
กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมม่ันคงของสถำบันได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีนโยบำยและแผนทำงกำรเงินที่ระบุหลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงิน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ 

หน่วยงำนและบุคลำกร 
3. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม

เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมำณในปีงบประมำณถัดไป 
5. มีกำรติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
6. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  และน ำข้อมูลจำก

รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกร

ทำงกำรเงินของหน่วยงำนที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  แผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน  หน่วยงำนควรประเมินควำมต้องกำร
ทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของ
ทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่
หน่วยงำนใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำ
ของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด  เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำน
ภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือหน่วยงำนจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น             
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กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะ
เท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
1. มีนโยบำยและแผนทำงกำรเงินที่ระบุ
หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำร
ใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. ประกำศ/ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณ  กำรหำเงินรำยได้            
กำรจัดสรรทรัพยำกร  เป็นต้น 
2. แผนกำรใช้จ่ำยเงินที่แสดงถึงหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงิน และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำร
พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกร 

1. แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยไตรมำส 
3. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ งบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

3. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็น
ระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน  
คร้ังที่ 1 
2. รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน  
คร้ังที่ 2 

4. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำร
วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์โครงกำร/
กิจกรรมเ พ่ือเสนอขอตั้ งงบประมำณใน
ปีงบประมำณถัดไป 

1. บันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับงบประมำณ 
2. เอกสำร/รำยงำนกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และโครงกำรกิจกรรม        
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมำณในปีงบประมำณ 

5. มีกำรติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

1. เอกสำรหรือรำยงำนเก่ียวกับกำรติดตำมกำรใช้เงิน   
2. รำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

6. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้
เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูล
จำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผน
และกำรตัดสินใจ 

1. รำยงำนประชุมที่แสดงว่ำมีกำรวำงแผนและตัดสินใจของผู้บริหำร
ระดับสูง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ตัวบ่งชี้ 4.2  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งช้ี 4.1 : การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและ 
พัฒนำคณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรใช้สื่อ
กำรสอนที่ ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรเรียนรู้และข้อมูลจำก
ควำมคิดเห็นของผู้เรียน นอกจำกนั้น ยังจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำบัน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน   
2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด   
3. มีกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ   
4. มีกำรก ำกับ  ติดตำม  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนน ำควำมรู้และทักษะที่

ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง  
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรและดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
6. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมเป้ำหมำย          

ที่ก ำหนด   
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
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แนวทางการพัฒนา : 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน   

แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร           
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด   

1. เอกสำรหรือรำยงำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนด 
2. เอกสำรหรือรำยงำนผลกำรกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร        
ในหน่วยงำน 

3. มีกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

เอกสำรหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำง
ขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

4. มีกำรก ำกับ  ติดตำม  ส่งเสริม  สนับสนุน
ให้บุคลำกรในหน่วยงำนน ำควำมรู้และทักษะ
ที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสำรหรือรำยงำนที่แสดงถึงกำรก ำกับ  ติดตำม  ส่งเสริม  
สนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง   

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร
และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 

เอกสำรที่แสดงถึงกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร
และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 

6. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนกำร
บริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

เอกสำรหรื อรำยงำนกำรประชุม เกี่ ย วกับ กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

เอกสำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 - 4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 - 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ               
ที่สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับสถำบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกับ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก  เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพ่ือกำรบริหำร                    
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทุกด้ำนของ
บุคลำกร เพ่ือกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำ
สถำบัน ทั้งนี ้ระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 

ระบบ 
2. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศที่ชัดเจน 
3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ของข้อมูล  และรักษำควำมปลอดภัยของ

ข้อมูล 
4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำมพันธกิจของหน่วยงำน       
อย่ำงน้อย 1 ระบบ 

1. คู่มือระบบสำรสนเทศ 
2. ระบบสำรสนเทศที่สนับสนนุกำรใช้งำนเพื่อกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของหน่วยงำนหน่วยงำน 
 

2. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบระบบ
สำรสนเทศที่ชัดเจน 

ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรือผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ 

3. กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  
สมบูรณ์ของข้อมูล  และรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล 

เอกสำรหรือรำยงำนที่แสดงถึงกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์ของข้อมูล  และรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูล 
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เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง  
4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ 
 

1. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศ 
2.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 
 

1. รำยงำนกำรประชุมทบทวนและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
2. แผนพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
4. รำยงำนผลกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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บทท่ี 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 สถำบันกำรศึกษำทุกสถำบันต้องวำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของตนเองให้
เหมำะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถำบัน โดยต้องพิจำรณำเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชำติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ประเทศก ำหนดและมุ่งสู่เป้ำหมำย จุดเน้น จุดเด่น 
หรือเอกลักษณ์ของสถำบัน 
 กำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพจะต้องประกอบด้วย กำรควบคุม กำรตรวจสอบ และ            
กำรประเมินผล เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถำบัน โดยสถำบันต้องควบคุมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพที่ก ำหนด และมีกำรตรวจสอบ
ระบบคุณภำพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ /ผู้บริหำร /
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีกำรศึกษำ ก็ต้องมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพดังกล่ำว เพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำในปีถัดไป โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำทรำบ
รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน 
 สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ มีองค์ประกอบ
ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1  ด้ำนประสิทธิผล 
องค์ประกอบที่ 2  ด้ำนคุณภำพ 
องค์ประกอบที่ 3  ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 
องค์ประกอบที่ 4  ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ปรำกฏผล
กำรด ำเนินงำนใด ๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  ผลกำรประเมินมีค่ำเท่ำกับ 0 คะแนน  
ทั้งนี้ได้ให้ควำมหมำยค่ำคะแนนในแต่ละระดับไว้ดังนี้ 
 ค่ำคะแนน 0.00 - 1.50  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ค่ำคะแนน 1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
 ค่ำคะแนน 2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
 ค่ำคะแนน 3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
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 ค่ำคะแนน 4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับส านัก  สถาบัน  และศูนย์ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 3 - 1.1 1.2,1.3   
2 2 - 2.1 2.2   
3 3 3.3 3.1,3.2 -   
4 2 4.1 4.2 -   

รวม 10 2 5 3   
ผลการประเมิน      

 
หน่วยงำนควรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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