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ส่วนที่  1 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2560 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2560 
********************************* 

 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  ดั งนั้นจึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำน
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2560 ขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

    กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีจ ำนวนตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ ดังนี้  
 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 1 
2. ภำรกิจหลัก 6 
3. กำรบริหำรจัดกำร 4 
4. กำรเงินและงบประมำณ 1 
5. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 1 

รวม 13 
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2. รายละเอียดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านัก 
 กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสกลนคร ตำม 5 องค์ประกอบคุณภำพ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

การคิดรอบปี 
ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน กระบวนกำร - - 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร กระบวนกำร   

2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร กระบวนกำร  - - 
2.3 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำร  - - 
2.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
กระบวนกำร  - - 

2.13 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผลลัพธ์  - - 
2.14 บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ ปัจจัยน ำเข้ำ - -  
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
3.1 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ กระบวนกำร  - - 
3.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ กระบวนกำร  - - 
3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำร  - - 
3.4 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน ผลผลิต  - - 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ กระบวนกำร - - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กระบวนกำร  - - 
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ส่วนที่ 2 
 

รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  มี 5 องค์ประกอบคุณภำพ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้  มี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

การคิดรอบปี 
ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน กระบวนกำร - - 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร กระบวนกำร   

2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร กระบวนกำร  - - 
2.3 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำร  - - 
2.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
กระบวนกำร  - - 

2.13 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผลลัพธ์  - - 
2.14 บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ ปัจจัยน ำเข้ำ - -  
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
3.1 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ กระบวนกำร  - - 
3.2 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ กระบวนกำร  - - 
3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำร  - - 
3.4 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน ผลผลิต  - - 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ กระบวนกำร - - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กระบวนกำร  - - 
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 หลักการ 
   มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ที่
มหำวิทยำลัยจะก ำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญำ  
ปณิธำน  กฎหมำย และจุดเน้นของมหำวิทยำลัย ที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำมหลักกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ (ถ้ำมี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภำมหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของ
สมำชิกทุกกลุ่มในมหำวิทยำลัย และมีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดแล้วให้รับทรำบทั่วกันทั้ง
อำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริกำรและสังคม
โดยรวม  
 
  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

  2. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน 
   3. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
      กำรอุดมศึกษำ 
  4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
  5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework  
for                         
      Higher Education) (TQF: H.Ed.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  8. หลักกำรอุดมศึกษำ  
 
 ตัวบ่งชี ้ จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้   คือ   

    1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1      :  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีงบประมำณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  มหำวิทยำลัยมีพันธกิจหลัก  คือ  กำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครจ ำเป็นต้อง
มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี (กลุ่ม ข) มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกลและ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์
และแผนกำรด ำเนิน งำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์  
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหำวิทยำลัยแล้วจะต้องค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนวิชำชีพที่
เกี่ยวข้องยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการ 
1.  มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ
นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย  โดยกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำช 
บัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร กลุ่มผลิต
บัณฑิตระดับปริญญำตรี (กลุ่ม ข) กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดม 
ศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)   
 

1. มีกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนของมหำวิทยำลัย หำก
มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนอยู่แล้ว ตั้งแต่
เริ่มต้นมหำวิทยำลัยควรทบทวนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนยังมี
ควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย
หรือไม่  หำกเหมำะสมต้องด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำสมำชิก 
ในมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
2. หำกต้องมีกำรปรับแก้ปรัชญำหรือปณิธำนของ
มหำวิทยำลัยตำมสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็นกำร
ก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนร่วมกันทั้งผู้บริหำร  อำจำรย์
และเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย  อันจะน ำไปสู่
ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมปรัชญำ
หรือปณิธำนที่ได้ก ำหนดร่วมกัน และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัย 
3. มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญำหรือ
ปณิธำนและนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการ 
 สถำบันจุดเน้นของมหำวิทยำลัยและแผนอุดมศึกษำระยะ

ยำวรวมทั้งหลักกำรและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ท ำตำรำงวิเครำะห์ให้ชัดเจนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนและ
นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยและกลยุทธ์สอดคล้องกันใน
ประเด็นใดอย่ำงไร หำกมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจำรณำปรับแก้ให้สอดคล้อง 
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (strategy)  
เ พ่ือน ำมหำวิทยำลัย ไปสู่ ควำมส ำ เร็ จที่ พึ งประสงค์ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้ำประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) 
คณะกรรมกำรควรวิเครำะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน 
(weakness) โอกำส (opportunity) และภัยคุกคำม  
(threat) เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัย อันได้แก่ กำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดควรผ่ำนกำรประชำพิจำรณ์ร่วมกันจำก
ทั้งผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับ
ของทุกฝ่ำย อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหวังของมหำวิทยำลัย และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหำวิทยำลัย
ไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
 

1. มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรหน่วยงำนย่อย
ภำยในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้ำหมำยของกลยุทธ์และมี
กำรก ำหนดหน่วยงำนภำยในรับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์อย่ำงเป็นทำงกำร 
2. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
ของแต่ละหน่วยงำนภำยในและมีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็น
ทำงกำร 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน 
ปฏิบัติงำนประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ  คือ  1.ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน  2.กำรวิจัย 3.กำรบริกำรทำง
วิชำกำร และ 4.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

1. มีกำรจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยใน
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำรตำมกระบวนกำร
ของ Balance scorecard  
2. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทั้ง 4     
พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำง
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วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการ 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือ
วัดควำม ส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

1. มีกำรจัดท ำตัวบ่งชี้  (KPI)  พร้อมทั้งเป้ำหมำย (target) 
ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ทั้งนี้ ควร
จัดท ำพร้อมกับกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
2. มีกระบวนกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้เข้ำมีส่วนร่วมใน 
กำรจัดท ำตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับ
ของทุกฝ่ำย อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผล ตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดร่วมกัน 

5. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
ครบ 4 พันธกิจ 
 

มหำวิทยำลั ยควรจัดท ำปฏิทินกำรด ำ เนิน งำนตำม
แผนปฏิบัติงำนทั้ง 4 พันธกิจ  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำนในเวลำที่เหมำะสม 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ  

มีกำร พัฒนำระบบกำรติดตำมกำรด ำ เนิน งำนตำม
แผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่และควรมีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำย
เสนอต่อผู้บริหำรใน ช่วงเวลำหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 
เดือน หำกไม่เป็นไปตำมแผนควรจะมีกำรวิเครำะห์ถึง
สำเหตุและน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรและสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือ
พิจำรณำ 

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  โดยกำร 
เปรียบ เทียบผลของตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
กับค่ำเป้ำหมำย  และน ำผลกำรประเมินที่ได้บรรจุเข้ำวำระ  
เพ่ือพิจำรณำในที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและที่
ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติงำนประจ ำปี 

1. มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมำและมีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะ 
2. มีกำรน ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ได้รับ 
กำรปรับปรุงเสนอสภำมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
 
 หลักการ 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่สอดคล้องกับปรัชญำปณิธำน กฎหมำย และจุดเน้นของมหำวิทยำลัย ที่สนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยตำมหลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ 
(ถ้ำมี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 กระบวนกำรจัดท ำกิจหลักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม
ของสมำชิกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนส ำนัก สถำบันและมีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่
ก ำหนดแล้วให้รับทรำบทั่วกันทั้งอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้ใช้บริกำรและสังคมโดยรวม 
 
 ตัวบ่งชี้  จ ำนวน  5  ตัวบ่งชี้  คือ 
  2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
  2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
  2.3 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
  2.13 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
  2.14 บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ  และควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพของ
สังคม  มีกำรประเมิน หลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพหลักสูตร  มี
กำรวำงระบบ   และกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุ งหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 

1. มีกำรก ำหนดวิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและก ำหนดหน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบพิจำรณำหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรควรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ใน
สำขำวิชำนั้น ๆ 
2. กำรเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรบัณฑิตใน
สำขำวิชำนั้น ๆ ในตลำดงำนว่ำมีมำกน้อยเพียงใด กำรผลิตบัณฑิต 
สำขำวิชำนั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติหรือไม่ มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำนั้น ๆ หรือไม่นอกจำกศึกษำ
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ควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็นแล้ว  ควรมีกำรวิเครำะห์
ทรัพยำกรของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรใหม่และค ำนวณ
จุดคุ้มทุนประกอบกำรขออนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
3. กำรปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของ
สำขำวิชำนั้น ๆ ควำมคิดเห็นจำกบัณฑิตและผู้ประกอบกำรที่รับ
บัณฑิตเข้ำท ำงำนเพื่อให้ทรำบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
4. มีกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่ำนกำร
พิจำรณำตำมระบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  เช่น  คณะกรรมกำร
บริหำร  คณะ  สภำวิชำกำร เป็นต้น  และน ำเสนอสภำ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
 มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

5. มีกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตำม
แบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด  และน ำเสนอ
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำภำยใน 30 วันนบั
จำกวันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัต ิ

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำม
แนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

1. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำร
อนุมัติกำร ปิดหลักสูตร โดยพิจำรณำหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรบัณฑิตในตลำดงำน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย
หรือหลักสูตรที่องค์ควำมรู้ล้ำสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ  เป็นต้น 
2. เมื่อหลักสูตรใดเข้ำเกณฑ์ของกำรปิดหลักสูตรให้เสนอเรื่อง
ผ่ำน กำรอนุมัติของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด เช่น คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิชำ  สภำวิชำกำร  
เป็นต้น และเสนอสภำมหำวิทยำลัย  เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
รวมทั้งแจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำภำยใน 30 
วันนับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ
แห่งชำติ ( กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้อง
มี ก ำ รป ร ะ เ มิ นผลตำ ม“ ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ
หรือสำขำวิชำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน ”  กรณีที่หลักสูตรใดยัง

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร และยังต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
ฯ ตลอดระยะ เวลำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ และมีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
ประเมินที่สะท้อนกำรด ำเนินกำรตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำควรประเมินตำมตัวบ่งชี้
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ไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ สำขำหรือ
สำขำวิชำให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนด
ในภำคผนวก ก) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ
ต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือ
องค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมำยเหตุ : 
ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 
2555ให้ ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ) 

กลำง)  ทั้งในประเด็นกำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำร
ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรคณำจำรย์ กำรบริหำร
บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรสนับสนุนและกำรให้
ค ำแนะน ำนักศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  หรือควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีกำรควบคุม ติดตำม และประเมิน
คุณภำพตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
3. ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ  ผู้บริหำรหลักสูตรควร
ท ำกำรศึกษำอย่ำงละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
รำยละเอียดของกำรรับรองหลักสูตร  ทั้งนี ้ คณะกรรมกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
 พัฒนำหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพ

อย่ำงน้อย 1 คน ในกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรและ
ด ำเนินกำรให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกสภำหรือองค์กร
วิชำชีพที่เก่ียวข้องก่อนกำรรับนักศึกษำและจัดกำรเรียนกำร
สอน และด ำเนินกำรขอรับรองตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มี
กำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมี
กำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อย
ตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ
แห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

1. สร้ำงกลไกก ำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพ และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติตลอดเวลำที่จัด
กำรศึกษำ โดยจัดในรูปของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ อำจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมกำร บริหำรหลักสูตรของสำขำวิชำ  หรือ
คณะที่มีอยู่  หรือแต่งตั้งคณะ กรรมกำรรับผิดชอบโดยเฉพำะ 
2. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงน้อยทุกปีกำรศึกษำ เพ่ือวัดคุณภำพ
ของกำรด ำเนินกำรหลักสูตรว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร
และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพียงใด 
3. มีกำรก ำหนดระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ที่ก ำหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอำจจัดท ำเป็นแบบฟอร์ม
ให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
และแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง 
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5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มี
กำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำและมี
กำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำร
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติจะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบ
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร  ด ำเนินกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรตำมผลกำรประเมินที่ได้จำกข้อ 4 
จนท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
หมายเหตุ : 
  1. กำรนับหลักสูตรปริญญำโทแผน ก  และปริญญำเอกให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนใน
ร อ บ 
ปีกำรศึกษำท่ีท ำกำรประเมิน ส ำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญำ โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษำแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปิดด ำเนินกำร
แล้ว 
  2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ  หมำยถึง  คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำม
รำยละเอียดหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ  ซึ่งอำจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    :  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์
และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ข้อมูลที่ควรพิจำรณำประกอบกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลอัตรำก ำลังของอำจำรย์และบุคลำกรในปัจจุบันรวมทั้ง
ที่ต้องกำรในอนำคตอย่ำงน้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือใช้ในกำร
วำงแผนควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  ก ำหนด
อัตรำก ำลังที่ต้องกำร เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
และกำรพัฒนำงำนประจ ำ ก ำหนดแผน  กำรจ้ำงงำนและ
วิธีกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีทัศนคติที่ดีให้
เข้ำมำสู่กระบวนกำรคัดสรร อำจมีกำรสรรหำทั้งจำกภำยนอก
และภำยในมหำวิทยำลัย 
2. ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรม (training 
needs) ของบุคลำกรทั้งสำยอำจำรย์และสำยสนับสนุน เพ่ือให้
ได้รับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่สถำบันกำรศึกษำก ำหนดและ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำงำนของตนให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถประเมิน
ควำมต้องกำรนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ 
(competencies) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในระดับต่ำง ๆ 
เพ่ือใช้ในกำรปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำม
เข้ำใจในวิธีกำรท ำงำนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคตแิละทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอนงำนกำร
หมุนเวียนให้ไปท ำงำนในด้ำนอ่ืน ๆ กำรเข้ำศึกษำในโครงกำรที่
มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
3. ข้อมูลป้อนกลับของผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรพัฒนำตำม
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ  เพ่ือใช้ใน
กำรมอบหมำยงำนหรือมีข้อตกลงในกำรท ำงำนและใช้เพ่ือกำร
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รำงวัล ตลอดจนปรับปรุงค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมรวมทั้งกำรสรรหำคน
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เก่ง คนดีเข้ำมำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 

 

4. ข้อมูลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ว่ำ 
มีประเด็นใดบ้ำงที่ควรมีกำรวำงแผนเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขแผน 
พัฒนำทรัพยำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้ปฏิบัติงำน และของมหำวิทยำลัย 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 
 
 

1. มีกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อำจำรย์ 
หรือบุคลำกรได้ทรำบภำยใต้เวลำที่ก ำหนดและเป็นไปตำม
กรอบอัตรำก ำลังที่มหำวิทยำลัยวำงแผนไว้ 
2. มีกำรวิเครำะห์งำน (job analysis) โดยก ำหนดให้มี
ค ำอธิบำยลักษณะงำน (job description) กำรระบุ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (job specification)  รวมทั้ง
ควำมสำมำรถ  (competencies) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือใช้ในกำรปฐมนิเทศและกำรฝึกอบรม วิธีกำรท ำงำนและ
ทักษะที่จ ำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในงำน 
3. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบ ชัดเจน มีกำรก ำหนดเส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำน 
(career path) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม  วิเครำะห์ปริมำณกำรเข้ำ 
– ออกของบุคลำกรแต่ละกลุ่มและพิจำรณำหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขและติดตำมผล 
4. มีกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไป 
ตำมแผนและเส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำนที่ก ำหนด รวมทั้ง
ติดตำม ตรวจสอบเป็นรำยบุคคล เพ่ือกำรส่งเสริมสนับสนุน
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำง 
ขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. สร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนให้น่ำอยู่ ตั้งแตส่ภำพ - 
แวดล้อม บรรยำกำศกำรท ำงำน กำรจัดสวัสดิกำร กำรเอำใจใส่
ดูแลบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอภำคทัดเทียมกัน กำรสร้ำง
บรรยำกำศของควำมสุขในกำรท ำงำน 
2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน  เช่น  มีกำรติดตำมข้อมูล
แหล่งให้ รำงวัลต่ำง ๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทรำบโดยเร็ว มีกำรกระตุ้นและช่วยเหลือ
ผู้ที่มีศักยภำพ  เพ่ือขอรับรำงวัลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ช่วยจัดท ำ
เอกสำรกำรขอรับรำงวัล  ประสำนงำนในกระบวนกำรขอรับ
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รำงวัล หรืองำนธุรกำรอ่ืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 

 

3. มีกำรยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรำงวัลโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น 
ประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัยจัดบรรยำกำศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ  พิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
4. มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบกำรณ์เคยได้รับรำงวัล 
ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือและสนับสนุนอำจำรย์และบุคลำกร 
สำยสนับสนุนรุ่นใหม่ในกำรขอรับรำงวัลต่ำง ๆ 
5. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันเปิดโอกำสใหผู้้ใต้
บังคับ บัญชำได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร่วมมือในกำร
ท ำงำน มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำงระหว่ำงผู้บังคับ - 
บัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำ
ด้วยกัน เพ่ือท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและพัฒนำงำนร่วมกัน 
6. มีนโยบำยดูแลสุขภำพของบุคลำกร ทั้งในเชิงป้องกันและ
ส่งเสริม มีสวัสดิกำรตรวจเช็คสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น สนับสนุนด้ำนสถำนที่ออกก ำลังกำย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะน ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่
ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

ทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือทุกโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ใน 
กำรเพ่ิมควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำน  ควรก ำหนดแนวทำง 
หรือวิธีกำรติดตำม  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรม หรือกำร
พัฒนำเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอำจใช้กลไกกำรติดตำมผลกำรน ำควำมรู้และทักษะ 
ไปใช้ภำยหลังกำรอบรมหรือพัฒนำ 6 - 9 เดือน หรือใช้กลไก 
กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกำรอบรม หรือกำรพัฒนำ  เป็นต้น 
 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุม
ใหค้ณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 
 

1. มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรปลูกฝังจรรยำบรรณแก่คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. ผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ  ควรมีกำร
ติดตำมผลกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเองของคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำร
บริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ให้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ของแผนกำรตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน (KPI) หรือเป้ำหมำยของ
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนและค่ำเป้ำหมำยนั้น
ควรมีควำมเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย และน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

1. น ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนในระยะต่อไป 
 

 
เกณฑ์การประเมิน    : 
 

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 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ :  หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่  3  เช่น  ผลกำรประเมินหรือผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของคณำจำรย์และบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร  กำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    :  ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่น  โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล  มหำวิทยำลัย  ชุมชนภำยนอก
มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกต่อควำม
สนใจใฝ่รู้และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักศึกษำ เช่น กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ค้นคว้ำวิจัย
โดยอิสระในรูปโครงกำรวิจัยส่วนบุคคล  กำรจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภำคปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร รวมทั้งมีกำร
ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงพอเพียง มีกำรจัดสัมมนำ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำโครงกำร  มีกำร
เรียนกำรสอนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุด และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอส ำหรับกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก
หลักสูตร 
 

1. มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ควำม ยืดหยุ่นและหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน ยอมรับควำมสำมำรถท่ี
แตกต่ำงและวิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
กำรคิดวิเครำะห์ กำรมีทักษะในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้
รวมทั้งกำรสร้ำงหรือพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  โดย
ผู้สอนมีบทบำทในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรคิดวิเครำะห์
และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลควำมรู้ จัดกำรเรียน
กำรสอนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดควำมสัมฤทธิผลในกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ 
2. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก
รำยวิชำ  อำทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติกำรอภิปรำยกลุ่มสัมมนำ 
ท ำกรณีศึกษำ หรือโครงงำน หรือวิจัยเรียนรู้นอกสถำนที่
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รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์ 
3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญในแต่ละรำยวิชำและมีกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลควำมส ำเร็จเพื่อน ำมำปรับปรุงกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตร มีรำยละเอียด
ของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
(ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ตำมที่ ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1. อำจำรย์จัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำที่จะเปิดสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ ระบุรำยละเอียดในหัวข้อ
ต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 
- จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ  เป็นกำรระบุผลกำรเรียนรู้เมื่อ
ผู้เรียนได้เรียนรำยวิชำเสร็จสิ้นแล้ว  โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็น
ผลจำกกำรเรียนรู้  ซึ่งอิงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- ลักษณะและกำรด ำเนินกำรเป็นกำรระบุค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ ำนวนชั่วโมงกำรสอน  และกำรให้ค ำปรึกษำ 
- กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นกำรอธิบำยควำมรู้
หรือทักษะที่รำยวิชำมุ่งหวังที่จะพัฒนำผู้เรียน วิธีกำรสอน
และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดใน
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- แผนกำรสอนและกำรประเมินผลในแต่ละคำบเรียนมีกำร
ระบุหัวข้อหรือเนื้อหำที่จะสอน  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
สื่อกำร สอนที่ใช้และวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของหัวข้อ
หรือเนื้อหำนั้น ๆ 
- ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน ระบุเอกสำร  หนังสือ  
ต ำรำที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน  รวมทั้งแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบกำรณ์จริง   หรือ
ประสบกำรณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
- กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ  มีกำร
ประเมินกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ข้อมูลจำกแหล่ง 
หลำก หลำย  เช่น  ควำมเห็นของผู้เรียน  ควำมเห็นของทีม
ผู้สอน ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และจำกกำรสังเกตกำรณ์  
เป็นต้น 
2. อำจำรย์ผู้สอนแจกรำยละเอียดของรำยวิชำและแผนกำร
สอนให้ผู้เรียนในคำบแรกท่ีพบผู้เรียน 
3. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำให้มีกำรประเมินทั้ง
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ในระหว่ำงภำคกำรศึกษำ (formative evaluation) และเมื่อ
สิ้นสุดภำคกำรศึกษำ  (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองและกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำก
กำรท ำวิจัย 

1. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรก ำหนดให้ทุกหลักสูตร 
ต้องมีรำยวิชำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อำทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติกำร  อภิปรำยกลุ่ม  สัมมนำ ท ำกรณีศึกษำหรือ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 

 

โครงงำนหรือวิจัย  เรียนรู้นอกสถำนที่รวมทั้งฝึกงำนและ    
ฝึกประสบกำรณ ์
2. จัดให้มีระบบกำรรำยงำนพัฒนำกำรของผู้เรียนที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  และกำร
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีกำรออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้จำก
บุคคล  หน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกในด้ำนวิชำกำรหรือ
วิชำชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทรำบถึงกำรน ำควำมรู้ทำงทฤษฎี    
ไปใช้ ในทำงปฏิบัติและมีควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทันสมัย       
กำรด ำเนินกำรนี้ อำจท ำโดยเชิญบุคลำกรภำยนอกมำเป็น
อำจำรย์พิเศษสอนทั้งรำยวิชำหรือบรรยำยในบำงคำบเวลำ  
น ำนักศึกษำฟังกำรบรรยำย และเยี่ยมชมหน่วยงำนหรือ
สถำนที่ภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้นักศึกษำฝึกงำนหรือ
ปฏิบัติงำนในวิชำสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร เป็นต้น 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย 
หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอน 

1. อำจำรย์ควรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำร
สอนในรำยวิชำที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง  ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรสอนควรวิเครำะห์กำร
สอนที่ผ่ำนมำโดยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนว่ำวิธีกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมำะสมหรือไม่ควรปรับปรุงด้ำนใด อย่ำงไร 
2. ควรจัดเวทีกำรสัมมนำ หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรวิจัยและประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำง
อำจำรย์เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเป็น
ประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ  ทุกภำค
กำรศึกษำ  โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำมหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมิน
ควำมคิด เห็นของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ในทุกรำยวิชำและมีกำรประเมินคุณภำพควำม
เพียงพอและควำมเหมำะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนกำร
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แต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5 
 

เรียนรู้ เช่น  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติกำร หนังสือ  ต ำรำ  และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 
เป็นต้น น ำผลกำรประเมินควำมคิดเห็นดังกล่ำวข้ำงต้นไป
ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำในภำค
กำรศึกษำถัดไปด้วยว่ำ มีกำรน ำกำรประเมินควำมคิดเห็นของ
ผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน  กลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผล 
กำรเรียนรู้  ทุกรำยวิชำ  ตำมผลกำรประเมิน
รำยวิชำ 

3. ดูแลให้กำรด ำเนินกำรหลักสูตรได้รับกำรประเมินโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จ
กำรศึกษำหรือศิษย์เก่ำ และกรรมกำรอิสระ ตำมหลักเกณฑ์
และกรอบเวลำที่ก ำหนดทุกปีกำรศึกษำ 
4. ระบุถึงควำมจ ำเป็นต่อกำรปรับปรุง  หรือปิด  หรือเปิด
รำยวิชำหรือหลักสูตร ตำมหลักฐำนจำกผลกำรประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ / ของผู้ประเมิน
อิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

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 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 
หมายเหตุ : 
  1. มหำวิทยำลัยหรือคณะจะต้องประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและ 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ  ยกเว้น  รำยวิชำที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือ
ใ น 
ห้องปฏิบัติกำร เช่น กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ  กำรค้นคว้ำอิสระ วิชำโครงงำน สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ เป็น
ต้น 
  2. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ข้อ 5 หมำยถึง งำนวิจัยของผู้สอนของมหำวิทยำลัยที่
ได้ 
พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรสอน 
     กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (TQF)  ต้องมีกำร
จัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  :  ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  คุณลักษณะของบัณฑิต  หมำยถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ
ของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติมี  5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  อำจมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะอำชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอำจปรำกฏในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ  หรือที่มีลักษณะ
เพ่ิมเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ  เช่น  กำรบริหำรจัดกำร  กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  กำรก้ำวทันวิทยำกำร
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กับกำรปฏิบัติงำนจริง  ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  หรือ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้ำนควำมเป็นนักวิชำกำร  กำรเป็นผู้น ำ
ทำงควำมคิด  โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์  และกำรน ำเสนอผลงำน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำง
น้อยส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุก

1. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ำรวจหรือ
วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยทุก 5 ปี เพ่ือน ำข้อมูลมำ
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รอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของ
หลักสูตร 

ใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้
ได้บัณฑิตท่ีสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตให้มำกที่สุด 
โดยน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจมำบูรณำกำรร่วมกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีกำรทบทวน
ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจ ำเป็น  และเหมำะสมกับ
สำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต โดยค ำนึงถึงควำมทันสมัยของ
หลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น  
ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติด้วย มีกำรก ำหนดเป็น
เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิตระหว่ำงผู้สอนร่วมกัน และ
เผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และ
ร่วมกันพัฒนำนักศึกษำ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการ 
2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดผล
กำร ศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวิเครำะห์ติดตำม
ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  และน ำข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตมำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพำะประเด็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำและกำร
ประเมินผล 
2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวำงระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลักสูตร  
โดยอำจมีกำรเชื่อมโยงรำยวิชำกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ก ำหนด เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชำได้รับรู้และถือเป็นภำระ - 
หน้ำที่ที่ต้องพัฒนำผู้เรียนในทักษะที่จ ำเป็นของรำยวิชำนั้น 
ๆ อำจมีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในลักษณะ
ของกำรบูรณำกำรระหว่ำงรำยวิชำ  และระหว่ำงกำรเรียนรู้
ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  เพ่ือให้มีทักษะกำรปฏิบัติงำนใน
โลกแห่งกำรท ำงำนจริงได้ 
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวำงระบบกำร
ก ำกับ ติดตำมกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
อำจำรย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ มี
กำรประชุมวิพำกษ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ 
และวิธีกำรประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในกำรปรับปรุง
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ตนเองจำกเพ่ือนร่วมงำน 
4. มีกำรวำงระบบกำรประเมินผลที่สะท้อนทักษะ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเน้นกำรประเมินตำม
สภำพจริง(authentic assessment) โดยเฉพำะควำม 
สำมำรถในกำรเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่
หลำกหลำยสะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ที่
ใช้วิจัยเป็นฐำน 
5. ควรจัดให้มีกำรประชุมหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำร
รับผิดชอบ  หลักสูตรในกำรแลกเปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน  และกำรแก้ปัญหำร่วมกันส ำหรับผู้เรียนที่จ ำเป็น 
ต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นพิเศษ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการ 
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำน
บุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณ
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

1. คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรก ำหนดให้ทุกหลักสูตร
ต้องมีรำยวิชำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อำทิ จัดให้
มีชั่วโมงปฏิบัติ กำรอภิปรำยกลุ่ม  สัมมนำ  ท ำกรณีศึกษำ
หรือโครงงำนหรือวิจัยเรียนรู้นอกสถำนที่รวมทั้งฝึกงำนและ
ฝึกประสบกำรณ ์
2. จัดให้มีระบบกำรรำยงำนพัฒนำกำรของผู้เรียนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำร
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย
หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ  

1. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โปรแกรมกำรประชุม
วิชำกำรท่ีเกิดข้ึนในที่ต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ให้นักศึกษำรับรู้ 
2. มีกำรจัดหำงบประมำณให้นักศึกษำมีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงวิชำกำรท้ังภำยในมหำวิทยำลัยหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
3. หำกเป็นไปได้อำจมีกำรก ำหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษำ
ต้องมีโอกำสเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติทุกปี  หรือ
ระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 1 ครั้งในระหว่ำงกำรศึกษำ 
4. ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีกำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรสนับสนุนให้นักศึกษำส่งผลงำนวิชำกำร
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ให้ที่ประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ พิจำรณำ เรียนรู้เทคนิคกำร
ส่งผลงำนวิชำกำรให้ได้รับกำรคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัด
โดยมหำวิทยำลัย 
 

1. มีกำรจัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษำและจัดกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภำยใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
2. มีกำรก ำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษำต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหำวิทยำลัย โดยมีกำร
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลกำรประเมินควรเป็นปัจจัย
ส ำคัญต่อผลกำรเรียน หรือต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.13 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต    
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
เพ่ือพิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบำทของ

หน่วยงำน กำตอบสนองดังกล่ ำวจะมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
  2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหนำ้ทีผู่้ให้บริกำร 
  3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
           
นิยามศัพท์ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง กำรประเมิน ควำมพึง พอใจของผู้รับบริกำรโดยใช้แบบ
ประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณคำ่ ซ่ึงโดยทั่วไปจะพิจำรณำ จำกประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำน
กระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหนำ้ที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
 

รอบระยะเวลา รอบปีกำรศึกษำ  
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เกณฑ์การประเมิน 
         ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เทำ่ไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเครำะห์ในภำพรวม และรำยข้อ โดยใช้สถิติ พ้ืนฐำนได้แก่  ค่ำเฉลี่ย  

 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และร้อยละ 
2. กำรวิเครำะห์แบบสอบถำมปลำยเปิด  เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำและใช้ค่ำควำมถี่ 
3. กำรแปลผล “ระดับควำมพึงพอใจ”  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับเกณฑ์  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
มำกที่สุด 4.50 – 5.00 

มำก 3.50 – 4.49 
ปำนกลำง 2.50 – 3.49 

น้อย 1.50 – 2.49 
น้อยที่สุด 1.00 – 1.49 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 : บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ปัจจัยน ำเข้ำ 
วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำเพิ่มพูนทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถด้ำน
ต่ำง ๆ  ตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  เช่นอบรม  ศึกษำบำงวิชำ  เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร  น ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร  ศึกษำดูงำน  และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์  เป็นต้น  โดยกำรเพ่ิมพูนทักษะ  ควำมรู้  
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ  จะต้องสอดคล้องกับต ำแหน่งหน้ำที่และภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์มารตรฐาน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำร
พัฒนำเพิ่มพูนทักษะ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถด้ำน
ต่ำง ๆ  ≥ 40  ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท ำกำร และ 
8 ชั่วโมงต่อวัน)  

- ตำรำงสรุปจ ำนวนบุคลำกรภำยในในหน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะ  ควำมรู้  
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน 

- เอกสำร/บันทึก/หนังสืออนุมัติให้เข้ำร่วมรับกำร
พัฒนำ 

- รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ/เสวนำ ฯลฯ 
- หนังสือรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรม 
- รำงวัลที่ได้รับจำกกำรน ำควำมรู้ในกำรเข้ำอบรม/

สัมมนำ/เสวนำ ฯลฯ  ไปใช้ในกำรท ำงำน   
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สูตรค านวณ  

 

 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ ≥ 40   ชั่วโมงต่อปี  

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่สังกัดหน่วยงำนทั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ  โดยก ำหนดร้อยละ 70 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 
นิยามศัพท์ 

บุคลากรสายสนับสนุน  หมำยถึง  ข้ำรำชกำร  พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ  และลูกจ้ำงประจ ำ   
 
ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่าง 
ๆ 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  
 

เป้ำหมำยปีนี้ 5.00 (คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  5.00  (คะแนน) 
บรรลุเป้ำหมำย / ไม่บรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย 
เป้ำหมำยปีต่อไป 4.00 (คะแนน) 
 

X 100 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

 หลักการ 
 มหำวิทยำลัยต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร  โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
ดู แ ล 
กำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ  
เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร
ท รั พ ย ำ ก ร  
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล  (Good Governance) 
 

  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
   กำรอุดมศึกษำ 

   2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   4. มำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักงำน 
                        คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
   5. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ 
                        ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
   6. เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพ่ือสถำบันที่เป็นเลิศ 2009 - 2010 
   7. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

8. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  เรื่อง  คู่มือและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำออก 
                        ใบอนุญำตให้จัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2551 
   9. ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 
 

  ตัวบ่งชี้  จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  คือ 
   3.1  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
   3.2  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
   3.3  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
   3.4  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   :   กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้  โดยมีกำร
รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในมหำวิทยำลัย ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวนกำรในกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย  กำรระบุควำมรู้  กำรคัดเลือก  กำรรวบรวม  กำรจัดเก็บควำมรู้
กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงบรรยำกำศและ
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย  กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยครอบคลุม  
พันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
 

1. มหำวิทยำลัยควรศึกษำเป้ำประสงค์ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  
ว่ำมีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส ำคัญ  หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
ต้องกำร  เพ่ือน ำมำใช้ในกำรก ำหนด  แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้  อำจ
ประกอบ ด้วย รองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี  คณบดี     
รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำงำน          
ที่ก ำกับดูแลด้ำนยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผลิตบัณฑิต ด้ำนวิจัยรวมทั้งด้ำนอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตำม         
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อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
3. มหำวิทยำลัยควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้  โดยเน้น 
เรื่องกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในเป็น
หลักโดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
และด้ำนกำรวิจัย  รวมทั้งประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ที ่

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
 มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นตำมอัตลักษณ์  เช่น  เทคนิคกำรปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (learning 
outcome) เทคนิคกำรเพ่ิมผลงำนวิจัยภำยในมหำวิทยำลัย  
เป็นต้น 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ 1. กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน
กำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย  อย่ำงน้อยควรเป็นบุคลำกร 
ที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย  เช่น 
คณำจำรย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นควำมรู้ดังกล่ำว
รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ทีม่หำวิทยำลัยมุ่งเน้น 
2. มหำวิทยำลัยควรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรส ำรวจผลกำร
ปฏิบัติ งำนที่เป็นจุดเด่นของอำจำรย์หรือนักศึกษำในแต่ละ
คณะ  หรือสำขำวิชำ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสำขำวิชำนั้น ๆ เพ่ือ
น ำมำก ำหนดเป็นประเด็นส ำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
ควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
know ledge)  เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1. มหำวิทยำลัยควรเชิญบุคลำกรภำยใน หรือภำยนอกที่มี
ผลงำนดี เด่นทำงด้ำนวิชำกำรและผลงำนทำงด้ำนวิจัย  
รวมทั้งผลงำนด้ำนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยมุ่งเน้น มำถ่ำยทอด
ควำมรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรม อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนเวทีต่ำง ๆ 
เช่น กำรจัดประชุม สัมมนำ เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 
2. มหำวิทยำลัยควรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น กำรส่งเสริมให้มีชุมชนนัก
ปฏิบัติและเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมทั้งด้ำนงบประมำณ  
เวลำ สถำนที่ 
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4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและ
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
ควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เ พ่ือให้บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่ำย 
2. ควรมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และเผยแพร่ควำมรู้ในองค์กร  

ให้เกิดควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ควรมีกำรจัดพิมพ์วำรสำร หรือสื่อสิ่งพิมพ์  เพ่ือกำร
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้ำของ
ควำมรู้  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ใน 
ปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

1. ผู้รับผิดชอบควรวิเครำะห์ควำมรู้จำกแนวปฏิบัติที่ดีจำก
แหล่งต่ำง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยและสังคม น ำมำปรับใช้ให้
เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
2. ผู้รับผิดชอบควรขยำยผลกำรปรับใช้ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 
และติดตำมวัดผลตำมประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจัย 
3. มีกลไกกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและ
ภำยนอกด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้มำปรับปรุงและพัฒนำระบบ
และกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
4. ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตำมเป้ำประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ในประเด็นยุทธศำสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   :  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  
  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มหำวิทยำลัยควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพ่ือกำรบริหำร กำรวำงแผนและกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร เพ่ือกำรติดตำมตรวจสอบ
และประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัย ทั้งนี ้ระบบดังกล่ำวต้องมีควำม
สะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน     :      

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information 
System Plan) 

1. มหำวิทยำลัยควรตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนระบบ
สำรสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรที่เป็นผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
2. แผนระบบสำรสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย 
3. ระบบสำรสนเทศท่ีน ำเสนอในแผนระบบสำรสนเทศควร
ประกอบด้วย  รำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 
- วัตถุประสงค์ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบแต่ละ
ระบบ 
- ควำมสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของ 
มหำวิทยำลัย 
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบสำรสนเทศที่น ำเสนอใหม่กับ
ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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- ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีต้องกำรใช้ในแต่ละระบบทั้ง 
hardware software (system software และ 
application software) 
database peopleware และ facilities อ่ืน ๆ 
- งบประมำณที่ต้องกำรใช้ในแต่ละระบบ 
- กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของระบบสำรสนเทศ 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านกระบวนการ 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ 
กำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน  
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพ 

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจเป็นระบบ
สำรสนเทศที่น ำข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ  เช่น  ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนักศึกษำ 
ระบบทะเบียนประวัติ  เป็นต้น  มำสร้ำงเป็นสำรสนเทศให้
ผู้บริหำรใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ
กิจของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงครบถ้วน ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำด้วย 

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ 

1. ผู้รับผิดชอบควรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ  รวมทั้งก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะกำรเข้ำใช้ระบบ เช่น มีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจทุกครั้งที่มีกำรใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภำค
กำรศึกษำ ทุกปีกำรศึกษำ เป็นต้น 
2. ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยควร
ด ำเนิน กำรประเมินควำมพึงใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเป็น
ประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ ร ะบบสำรสน เทศมำปรั บปรุ ง ระบบ
สำรสนเทศ 
 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
2. น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำใช้ในกำรจัดท ำแผน
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
3. แผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศควรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู้บริหำรแล้ว 
4. ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศตำมระยะ 
เวลำที่ก ำหนด 

5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของ มี ก ำ ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ ำ น ร ะบบ เค รื อ ข่ ำ ย ข อ งส ำ นั ก ง ำ น
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หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด  
 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำก ำหนด ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA 
ONLINE) ระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคลด้ำนนักศึกษำ บุคลำกร 
และหลักสูตรในมหำวิทยำลัย  เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   :  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร 
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง  โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย  
กิจกรรมและกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน  
เช่น ชื่อเสียงและกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หรือควำมคุ้มค่ำ) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยง  และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้  โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสใน
กำรเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ
ตั ว แ ท น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
มหำวิทยำลัยร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ประกอบ 
ด้วยผู้บริหำรระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละ  
พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
2. มีกำรระบุรำยละเอียดกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน  เช่น  นโยบำยหรือแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ก ำหนดระยะเวลำให้มีกำรประชุม 
ของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและ
ปัจจัย 

1. วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยหรือควำม
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ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำม
บริบทของมหำวิทยำลัย จำกตัวอย่ำง  เช่น 
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน  
งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย  กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำม
เสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร  กำร
บริหำร 
งำนวิจัย ระบบงำน  ระบบประกันคุณภำพ 

ล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำร
กำรศึกษำ 
2. ประเด็นควำมเสี่ยงที่น ำมำพิจำรณำควรมองถึง
เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ 
ในอนำคตที่ มี โ อกำส เกิ ดขึ้ น และส่ งผลกระทบต่ อ
มหำวิทยำลัยด้ำนชื่อเสียง  คุณภำพกำรศึกษำ  รวมถึง
ควำมสูญเสียทำงด้ำนชีวิตบุคลำกรและทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญ 
3. ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอำจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน  อำคำร  สถำนที่ 
อุปกรณ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภ ำ ย น อ ก  
เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยง  ด้ำน  
ธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
อำจำรย์และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก  

4. จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยพิจำรณำจำก
มิต ิของโอกำสและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง 
 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

1. ระดับควำมเสี่ยงอำจก ำหนดเป็นเชิงปริมำณ หรือเชิง
คุณภำพที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงระดับ สูง  กลำง  ต่ ำ  ได้ 
2. ควรมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในด้ำน 
ของโอกำสและผลกระทบ 
3. กำรประเมินโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยงให้ประเมินจำก
ควำมถี่ท่ีเคยเกิดเหตุกำรณ์เสี่ยง ในอดีตหรือควำมน่ำจะ
เป็น 
ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต โดยคำดกำรณ์จำกข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภำพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
4. กำรประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยง  ให้ประเมินจำก
ควำมรุนแรง  ถ้ำมีเหตุกำรณ์เสี่ยงดังกล่ำวเกิดข้ึน โดยจะมี
ควำมรุนแรงมำก ถ้ำกระทบต่อควำมเชื่อมั่นต่อคุณภำพทำง
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  ฐำนะกำรเงิน  ขวัญก ำลังใจ
และควำมปลอดภัยของบุคลำกร  เป็นต้น 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับ
ควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 

1. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย 
โดยต้องก ำหนดมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรที่จะสร้ำง
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ควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและ  
ด ำเนินกำร 
แก้ไข ลด หรือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
2. สร้ำงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ 
Take กำรยอมรับควำมเสี่ยง Treat กำรลดหรือควบคุม 
ควำมเสี่ยง  Transfer กำรโอนหรือกระจำยควำมเสี่ยง และ 
Terminate กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เพ่ือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกำสที่มหำวิทยำลัยจะเกิดควำมเสียหำย 
(ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง กำร
ฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลหรือควำมคุ้มค่ำ คุณค่ำ) 

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
ตำมแผน  และรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย
เพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1ครั้ง 

1. มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนต่อสภำมหำวิทยำลัย 
2. มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผล
ควำม ส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  ปัญหำอุปสรรคและแนว 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
 ทำงกำรแก้ไข  พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนกำร

ด ำเนินงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะ
จำกสภำมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจำรณำระดับ
ควำม เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งควำมเสี่ยงใหม่
จำกนโยบำยหรือสภำพแวดล้อมทำงกำร ศึกษำที่เปลี่ยน - 
แปลงไปท้ังภำยในมหำวิทยำลัยและจำกหน่วยงำนก ำกับ 

 
หมายเหตุ :  
  คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในมหำวิทยำลัยในรอบปีกำร
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ  คณำจำรย์ บุคลำกร หรือต่อชื่อเสียง
ภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของมหำวิทยำลัย
ในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่
ชัดเจน 
  ตัวอย่ำงควำมเสี่ยงร้ำยแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
  1. มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนักศึกษำ   คณำจำรย์บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถำบันสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบ



40 

แ ผ น 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของมหำวิทยำลัยในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
  2. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
เช่น คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนหรือกฎกระทรวง 
แ ล ะ 
เกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว online เป็นต้น 
   3. มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนท ำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สำมำรถ
ป ฏิ บั ติ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษำปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง 
 ** หำกมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหำวิทยำลัยก็จะได้คะแนนกำร
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นกำรไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้ผลกำรประเมิน
ได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
  1. มหำวิทยำลัยมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ และด ำเนินกำรตำมแผน 
  2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของมหำวิทยำลัย 
   3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4        :  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต 
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  กำรประเมินผลตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  จะมุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพ
ของกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่ำคะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :    
 1. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดหรือทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแล

มหำวิทยำลัยรวมทั้งทบทวนกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมหน้ำที่และบทบำท
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  

  2. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรก ำกับดูแลมหำวิทยำลัย โดยมี
เอกสำรหรือหลักฐำนหรือรำยงำนหรือบันทึกกำรประชุมที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้
ก ำหนดให้มีกระบวนกำรที่เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำรควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ     
เช่น ระบบในด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยที่เป็นมติสภำมหำวิทยำลัย 

 4. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของมหำวิทยำลัย ที่ก ำหนดให้มีระบบกำรประเมิน
ผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งและมีกำรด ำเนินงำนตำมระบบนั้น 

 5. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำยรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำ ร
มหำวิทยำลัย 

 
หมายเหตุ  :   
  1. ระดับมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร หมำยถึง อธิกำรบดี  
  2. ระดับคณะ  ผู้บริหำร  หมำยถึง  คณบดี  หรือผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เทียบเท่ำคณะที่มีกำรจัดกำร

เรียน 
กำรสอน 

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  
 

    หลักการ  
    กำรเงินและงบประมำณเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำแหล่งเงินทุนของ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
จะได้มำจำกงบประมำณแผ่นดิน  (ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ)  หรือเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  เช่น       
ค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม  ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำต่ำง ๆ ของนักศึกษำ  รำยได้จำกงำนวิจัยบริกำรทำงวิชำกำร  
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยจะต้องมีแผนกำรใช้เงินที่สะท้อนควำมต้องกำรใช้เงินเพ่ือกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำควำม
เข้ำใจกับกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจ ำนวนนักศึกษำ ทรัพย์สินถำวรต่อจ ำนวน
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นักศึกษำ  ค่ำใช้จ่ำยที่มหำวิทยำลัยใช้ส ำหรับกำรผลิตบัณฑิตต่อหัว  จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ  รำยได้ทั้งหมดของ
มหำวิทยำลัยหลังจำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย) ด ำเนินกำรทั้งหมด งบประมำณในกำรพัฒนำอำจำรย์ ควำมรวดเร็วใน
กำรเบิกจ่ำย ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดได้หลังจำกที่ปฏิบัติตำมภำรกิจทุกอย่ำงครบถ้วน  สิ่งเหล่ำนี้จะ
เป็นกำรแสดงศักยภำพ เชิงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของมหำวิทยำลัยที่เน้นถึงควำมโปร่งใส  ควำม
ถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. แผนพัฒนำด้ำนกำรเงินระดับอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  2. แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบัน 
  3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  4. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553  ส ำนักงำนรับรอง 
    มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
  5. มำตรฐำนแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงบประมำณ 
  6. รำยงำนงบประมำณแผ่นดิน (สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ) และเงินรำยได้ 
 
  ตัวบ่งชี ้   จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
           4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
   
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร  
  

วงรอบการประเมิน  :  ปีงบประมำณ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มหำวิทยำลัยจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมี
แ ผ น 
กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำนทั้งจำกงบประมำณ
แผ่นดินและเงินรำยได้อ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยได้รับมีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้อง
แสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของมหำวิทยำลัยได้  
 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

1. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่ง 
ที่มำและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนกลยุทธ์ 
2. มหำวิทยำลัยควรตั้งคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
วิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและท ำกำรประเมินมูลค่ำของ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมำณในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนและก ำหนดแหล่งที่มำของงบประมำณดังกล่ำวซึ่ง
อำจจะเป็นงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยไดม้หำวิทยำลัย 
เงินบริจำค หรือมหำวิทยำลัยจะต้องจัดให้มีกำรระดมทุน
จำกแหล่งทุนต่ำง ๆ ก่อนที่จะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำ
งบประมำณประจ ำปีตำมแหล่งงบประมำณนั้น ๆ 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน  
หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้

1. มีแนวทำงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับลักษณะ
ของค่ำใช้จ่ำยหรือเงินทุนและเพียงพอ ส ำหรับกำรบริหำร
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
2. มีแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดล่วงหน้ำและได้รับกำรยอมรับโดยทั่วไปของ
ประชำคม  ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรทรัพยำกร
อยู่แล้วควรได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะ สมของหลักเกณฑ์
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับ     
แผนปฎิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งอำจจะมีวิธีกำรและหลักกำรในกำร
ท ำงบประมำณประจ ำปีที่แตกต่ำงกันได้และมีกำรวิเครำะห์
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มหำวิทยำลัยและบุคลำกร กำรใช้ไปของเงินตำมงบประมำณในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
- งบประมำณประจ ำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปีมำกน้อยเพียงใด 
- เมื่อวิเครำะห์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยแล้ว
งบประมำณประจ ำปีในแต่ละพันธกิจมีควำมเพียงพอมำก
น้อยเพียงใด 
- เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแล้ว
งบประมำณประจ ำปีส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำม
เหมำะสมตำมนโยบำยมำกน้อยเพียงใด 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็น
ระบบและรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยอย่ำง
น้อยปีละ 2  ครั้ง 

มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่อย่ำงน้อยประกอบไปด้วย 
งบรำยรับ  ค่ำใช้จ่ำยและงบดุลอย่ำงเป็นระบบอย่ำงน้อย 
ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถำนะของเงิน
รำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยแล้วมหำวิทยำลัยมีงบประมำณเหลือ
เพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยในช่วงถัดไป มี
กำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย
และสภำมหำวิทยำลัย 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำร
วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินและควำมมั่นคงของมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

1. จัดท ำรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรเป็นรำยงำนที่แจ้งให้ผู้บริหำรได้
ทรำบว่ำได้ใช้เงินตำมแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรม
ใด มีผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง มีงบประมำณเหลือ
จ่ำยในแต่ละแผนเท่ำไร 
2. มีกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนักศึกษำ 
3. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของมหำวิทยำลัย 
4. มีกำรวิเครำะห์เพ่ือพยำกรณ์รำยรับและรำยจ่ำยใน
อนำคต 

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก  
ท ำหน้ำที่ตรวจ  ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไป
ตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

1. มหำวิทยำลัยที่ไม่ได้มีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็น 
ผู้ตรวจสอบภำยนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกเข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับสถำบัน 
กำรศึกษำของรัฐที่มีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจ 
สอบภำยนอกอยู่แล้วนั้นหำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้เข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกเข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานด้านกระบวนการ 

 2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 
committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็น
ทำงกำร 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำก
รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและ
กำรตัดสินใจ 
 

1. ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศ  เพ่ือกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจช่วยในกำรติดตำมกำรใช้เงินจัดท ำรำยงำน
ต่ำง ๆ ที่เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องทรำบและน ำข้อมูล
มำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของหน่วยงำน 
2. มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอสภำมหำวิทยำลัยตำม
แผนที่ก ำหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน     :   

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 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 
หมายเหตุ : 
  แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำร
ใช้  ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่ง
เงินทุนใด  เช่น  รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือมหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรระดมทุนด้วย
วิธีกำรอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นมูลค่ำรวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำร
ด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
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องค์ประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

   หลักการ   
    ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่แสดงถึงศักยภำพกำร
พัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน ำเข้ำ  กระบวนกำร  ผลผลิตผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมหำวิทยำลัยจะต้องพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำง
ต่อเนื่องและมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็น
ลักษณะเฉพำะของมหำวิทยำลัย 
  
  มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
  2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ 
  3. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
  4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
  5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for  
Higher Education) (TQF: H.Ed.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

  8. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  9. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
  

ตัวบ่งชี้   จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี ้ คือ 
        5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   :  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนกำร 
  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำช บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งมหำวิทยำลัยต้อง
สร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นไป
ตำมนโยบำย  เป้ำประสงค์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต้นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรวมทั้งกำรรำยงำน
ผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง  และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้
มั่นใจได้ว่ำมหำวิทยำลัยสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    :  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
1. มี ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยตั้งแต่
ระดับสำขำวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

1. มหำวิทยำลัยควรพัฒนำระบบประกันคุณภำพที่
เหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยอำจ
เป็นระบบประกันคุณภำพท่ีใช้กันแพร่หลำยทั้งในระดับชำติ
หรือนำนำชำติ หรือมหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นเอง 
2. ระบบประกันคุณภำพที่น ำมำใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำโดย
เริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ 
ประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจ
บรรลุเป้ำประสงค์และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพเพ่ือผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหำวิทยำลัย  คณะ สำขำวิชำ  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ จนถึงระดับบุคคล 
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2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญ
เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะ กรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำร
สูงสุดของมหำวิทยำลัย 

1. คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของ
มหำวิทยำลัยต้องให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน  โดยเกิดจำกกำรมีส่วน 
ร่วมจำกทุกภำคีทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
ด้านกระบวนการ 

 2. มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรจัดระบบ
กำรประกันคุณภำพพร้อมทั้งก ำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพท่ีเหมำะสม 
3. มีกลไกเชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับบุคคลระดับ 
สำขำวิชำ ระดับคณะ ถึงระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ได้
คุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยหรือคณะวิชำก ำหนด 
4. มีคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับเพ่ือก ำกับกำรด ำเนินงำน
ใ ห้ 
สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรุปธรรม  
5. มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้
เ กิ ด 
กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ 
ของมหำวิทยำลัย 

1. มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดมำตรฐำนและก ำหนดตัวบ่งชี้ 
ที่ใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพ่ิมเติม 
ตำมอัตลักษณ์ของตนเองแต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำตลอดจนมำตรฐำนและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ  
2. เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ำกับแต่ละตัวบ่งชี้ต้อง
สำมำรถวัดระดับคุณภำพตำมเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
และเป็นเกณฑ์ที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  
   1) กำรควบคุม  ติดตำมกำรด ำเนินงำนและ 
ประเมินคุณภำพ  
   2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย   
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตำมก ำหนดเวลำ  โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA ONLINE 

1. มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีกำรก ำหนดกำรควบคุม
คุณภำพ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินคุณภำพ 
2. มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ระบบคุณภำพและกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
3. มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA ONLINE เสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำพร้อมทั้งเสนอมำตรกำรและแผน
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  3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผน 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

เร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพตำมผลกำรประเมินในแต่ละปี 
โดยส่งรำยงำนให้ต้นสังกัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

มหำวิทยำลัยหรือคณะควรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่ ง ชี้ 
ของแผนกลยุทธ์น ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพ มำตรกำร
และ แผนพัฒนำคุณภำพในแต่ละปี ไปวิ เครำะห์และ
ด ำเนินกำรหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำร / หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในส่วนที่ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านกระบวนการ 
 รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ำหมำย

ให้ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย มีกำรพัฒนำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภำพ 

มหำวิทยำลัยควรจัดให้มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ
น ำเสนอข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ และสำมำรถใช้ ร่ วมกัน ได้ทั้ ง ระดับบุคคล 
สำขำวิชำ คณะ และมหำวิทยำลัยรวมถึงเป็นระบบที่
สำมำรถเชื่อมต่อกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกันคุณภำพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยเฉพำะ
นักศึกษำผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริกำรตำมพันธ
กิจของมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยควรส่ ง เสริมให้นักศึกษำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพำะ 
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
เช่น  ผู้รับบริกำรด้ำนกำรวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริกำรทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำมีมำส่วนร่วมในกำรประกัน
คุณภำพ อำทิ ในรูปแบบของกำรร่วมเป็นกรรมกำร  กำร
ร่วมก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย  กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือกำรให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพระหว่ำง
มหำวิทยำลัย ทั้งในส่วนของระดับมหำวิทยำลัยหรือคณะ
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำ และอ่ืน ๆ 
2. มีกำรท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพร่วมกันในเครือข่ำย  
มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและมีพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ  
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ที่เกิดขึ้นจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในเครือข่ำย 
3. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพ่ือน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำร
ประกั น คุณภ ำพกำ รศึ กษ ำที่ หน่ ว ย ง ำน
พัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

1. มีกระบวนกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่
เกิดข้ึน ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. มีกำรเผยแพร่แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ 
เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสำธำรณชน  
3. มีกำรวิจัยมหำวิทยำลัยด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและน ำผลไปพัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน    :  
 

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 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
9 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


