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คํานํา 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีได�กําหนดให�สถาบันการศึกษา ทุกแห�ง  

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถาบันการศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีได�กําหนดนโยบายให�แต�ละหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพ่ือให�เป4นไปตามเจตนารมณ6ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ สํานักงานอธิการบดีซ่ึงมี
ฐานะเป4นหน�วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยได�ตระหนักในความสําคัญและความจําเป4นท่ีจะต�องพัฒนาหน�วยงาน
ให�ได�คุณภาพและมีมาตรฐาน จึงได�กําหนดให�มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในข้ึนมา  
เพ่ือให�พร�อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน�วยงานภายนอกต�างๆ เช�น สมศ. ก.พ.ร. 

จากความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล�าว สํานักงานอธิการบดีจึงได�จัดทําคู�มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป<การศึกษา 2559 ข้ึนมา เพ่ือให�คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานอธิการบดี ได�มีแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย�างเป4นระบบ อันจะ
ก�อให�เกิดการพัฒนาองค6กรอย�างมีคุณภาพและมีความต�อเนื่อง สังคมภายนอกสามารถติดตามการปฏิบัติของ
สํานักงานอธิการบดีได�ง�ายและยังสามารถให�คําแนะนําสะท�อนกลับท่ีมีคุณค�า อันจะเป4นประโยชน6ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีต�อไปในอนาคต 

อย�างไรก็ตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดีเล�มนี้ ยังอาจมีข�อบกพร�องอยู�บ�าง  
ทางคณะผู�จัดทําต�องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด�วยและยินดีน�อมรับความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/ 
แก�ไขต�างๆ เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงแก�ไขต�อไป ซ่ึงเปAาหมายร�วมกันของการดําเนินการร�วมกันในครั้งนี้คือ  
การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกองกลางให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนต�อไป 
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บทท่ี 1 : บทนํา 
 

ประวัติความเป�นมาสํานักงานอธิการบด ี
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�พัฒนาการมาจากวิทยาลัยครูจันทบุรี เม่ือ

วันท่ี 15 มิถุนายน 2515 เป*นศูนย,กลางของการให�บริการและบริหารงานของสถาบันซ่ึงมีความจําเป*นต�อง
ประสานงานกับบุคลากรทุกหน4วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน และเพ่ือให�สอดคล�องกับการบริหารท่ี
เป6ดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2519 จึงได�เปลี่ยนเป*นสํานักงาน
อธิการบดี วิทยาลัยครูจันทบุรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ4งการบริหารงานออกเป*น 10 
ฝ@ายและในเดือนมีนาคม 2528 วิทยาลัยครูจันทบุรี ได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�อัญเชิญพระ
นามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 เป*นนามของวิทยาลัยว4า “วิทยาลัย
รําไพพรรณี” จวบจนเม่ือพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช�เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2538 
จึงได�มีการแบ4งงานออกเป*น 12 ฝ@าย คือ ฝ@ายสาธารณูปโภค  ฝ@ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ@ายการเจ�าหน�าท่ี 
ฝ@ายพัสดุ ฝ@ายเลขานุการ ฝ@ายธุรการ ฝ@ายการเงิน ฝ@ายประชาสัมพันธ, ฝ@ายอาคารสถานท่ี ฝ@ายรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ฝ@ายยานพาหนะ ฝ@ายสวัสดิการ โดยได�มีการบริหารงานมาต้ังแต4วันท่ี 28 มกราคม 
2538 เป*นต�นมาและเม่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศใช�ได�เปลี่ยนสถานะเป*น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามราชกิจจานุเบกษา เล4มท่ี 122 ตอนท่ี 20 ก ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2548 
และแบ4งส4วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให�ไว� ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2548  
มีผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและรองผู�อํานวยการอธิการบดี 3 คน ดังนี้ 
 นางสาวละเมียด ควรประสงค, ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 นายชนินทร, ชวนศรีไพบูลย, รองผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 นายบังคม นิลรักษ,  รองผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 นายคิดชาย อณหศิริกุล  รองผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
สํานักงานอธิการบดีได�เสนอจัดต้ังแบ4งส4วนราชการออกเป*น 4 กอง คือ 
 1. กองกลาง   มีหน4วยงานสังกัด 7 หน4วยงาน 
 2. กองนโยบายและแผน  มีหน4วยงานสังกัด 6 หน4วยงาน 
 3. กองบริการการศึกษา  มีหน4วยงานสังกัด 4 หน4วยงาน 
 4. กองกิจการนักศึกษา  มีหน4วยงานสังกัด 5 หน4วยงาน 
 
ปJจจุบันสํานักงานอธิการบดี มีผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 1 ท4าน ได�แก4 
 นางสาวอรสา อ4อนถาวร       รักษาการผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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นอกจากนี้สํานักงานอธิการบดี ยังได�มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างใหม4โดยมีการแบ4งส4วนราชการภายในของ
สํานักงานอธิการบดีออกเป*น 4 กอง ประกอบด�วย 

1. กองกลาง   มีหน4วยงานสังกัด 7 หน4วยงาน 
2. กองนโยบายและแผน  มีหน4วยงานสังกัด 6 หน4วยงาน   
3. กองบริการการศึกษา  มีหน4วยงานสังกัด 4 หน4วยงาน 
4. กองพัฒนานักศึกษา  มีหน4วยงานสังกัด 4 หน4วยงาน  

  

ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ สํานักงานอธิการบดี 
ปรัชญา 

ให�บริการอย4างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเป*นธรรม 
 
วิสัยทัศน  
 บริการประทับใจ ก�าวไกลสู4อาเซียน 
 
พันธกิจ 

1. สนับสนุน ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย4างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนางานตามโครงสร�างสํานักงานอธิการบดี ให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธ ศาสตร และกลยุทธ  
 ยุทธศาสตร ท่ี 1 : พัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดีอย4างต4อเนื่องและเป*นระบบ 
 เปKาประสงค,  1.1 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ,  

 1. ส4งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาทักษะทางภาษาต4างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 : พัฒนาการบริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล ด�วยความยืดหยุ4น โปร4งใสสู4การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู� (Knowledge-based economy) 

เปKาประสงค,  2.1 การบริหารให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค,กร
อย4างต4อเนื่อง 

กลยุทธ, 
1. เป*นสํานักงานสีเขียว (Green Office)   
2. สร�างเครือข4ายความร4วมมือกับหน4วยงานภายนอกและอาเซียน   
3. การระดมทุนและหารายได�ให�สํานักงานสู4มหาวิทยาลัย  
4. ภูมิทัศน,สถานท่ีทํางานเพ่ือรองรับการทํางานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. พัฒนาการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทําประชาสัมพันธ,เชิงรุก   

 7. ส4งเสริมและสร�างสรรค,การปฏิบัติงานโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  



3 

 ยุทธศาสตร ท่ี 3 : การพัฒนาการให�บริการ 
 เปKาประสงค,  3.1 การให�บริการท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
 กลยุทธ,  
 1. สร�างวินัยและจิตสํานึกในการให�บริการ  

 2. ส4งเสริมการพัฒนาการให�บริการ  
 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 : ส4งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู4การเป*นบัณฑิตของสังคมและอาเซียน 
เปKาประสงค,  4.1 เพ่ือส4งเสริมสนับสนุนให�องค,การนักศึกษาสร�างสรรค,กิจกรรมเพ่ือนักศึกษาท่ี

หลากหลาย 
4.2 เพ่ือสร�างระบบบริหารจัดการกิจการนักศึกษาให�ทันสมัยรองรับการบริหารจัดการ

กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
4.3 เพ่ือส4งเสริมสวัสดิการนักศึกษาท่ีเอ้ือต4อการเรียนรู�และเพ่ิมคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

กลยุทธ,  
1. ส4งเสริมให�นักศึกษาเข�าร4วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนให�มีสวัสดิการท่ีเอ้ือต4อต4อการดํารงชีวิต 

  

ข+อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสํานักงานอธิการบด ี
สถานท่ีตั้ง 
 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังอยู4เลขท่ี 41 หมู4 5 ตําบลท4าช�าง อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี   
 
อํานาจหน+าท่ีของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดีเป*นหน4วยงานกลางท่ีให�การสนับสนุนและดําเนินการให�การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยด�านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป*นไป
อย4างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สํานักงานอธิการบดียังทําหน�าท่ีในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน อันได�แก4  
งานกองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาของสํานักงานอธิการบดีอันเป*น
ภาพรวม ให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานอธิการบดีปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจโดยผ4านทางการ
ปฏิบัติงานของกองต4างๆ ท้ัง 4 กองอันได�แก4 กองกลาง, กองนโยบายและแผน, กองบริการการศึกษา, กอง
พัฒนานักศึกษา  
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จํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท้ังหมดในสํานักงานอธิการบดี ปfการศึกษา 2559 จําแนกตามหน4วยงาน

และประเภทของบุคลากร 

คณะ ต่ํากว3า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
กองกลาง 167 59 8 234 

กองนโยบายและแผน 10 3 13 

กองบริการการศึกษา 
 

17 1 18 
กองพัฒนานักศึกษา  1 11 1 13 

รวม 168 97 13 278 
 

โครงสร+างสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบด ี
ฝ@ายบรหิาร 

รองอธิการบด ี
ฝ@ายวางแผน
และพัฒนา 

รองอธิการบด ี
ฝ@ายวิชาการ 

รองอธิการบด ี
ฝ@ายกิจการ
นักศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝ@ายกิจการ

พิเศษ 

ผู�อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบด ี

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองบริการ
การศึกษา 

กองนโยบาย
และแผน 

กองกลาง 
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บทท่ี 2 : กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดมุ�งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ

หน�วยงานตามระบบและกลไกท่ีหน�วยงานนั้นๆ ได-กําหนดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให-สถาบันได-ทราบสถานภาพท่ีแท-จริง 
อันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ2และมาตรฐานท่ีตั้งไว-อย�างต�อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผู-ประเมินและสถาบันท่ีรับการประเมินจําเป6นต-องกําหนด
บทบาทหน-าท่ีของตนเองอย�างเหมาะสม และสอดคล-องกับกฎกระทรวงว�าด-วยระบบหลักเกณฑ2 และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   

ท้ังนี้ หน�วยงานต-องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให-เสร็จก�อนสิ้นป;
การศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน2ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน ดังนี้ 

1) เพ่ือให-สามารถนําผลการประเมินและข-อเสนอแนะไปใช-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได-
ทันในป;การศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณได-ทันก�อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป6นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพ่ือให-สามารถจัดทํารายงานประจําป;ท่ีเป6นรายงานประเมินคุณภาพภายในส�งให-สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร�ต�อสาธารณชนได-ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นป;การศึกษาของแต�
ละสถาบัน 
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ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ป'การศึกษา 2559 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ป' พ.ศ. 2559 ป' พ.ศ. 2560 

ป'การศึกษา 2559 ป'การศึกษา 2560 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน                                 

2. มอบหมายผู-รับผดิชอบตัวบ�งชี้ กําหนดค�าเปCาหมาย                                 

3. จัดทําคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน                                 

4. ดําเนินการจัดทําข-อมูล/เก็บรวบรวมข-อมูลตามตัวบ�งชี้ที่รับผิดชอบ                                 
5. รับการติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ2คุณภาพ 
การศึกษาภายใน ป;การศึกษา 2559 (จากมหาวิทยาลัย)                                 

6. จัดทํา SAR ของสํานักงานอธิการบด ี                                 

7. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ.                                  
8. ส�งรายงานประจําป;ที่เป6นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สํานักงานอธิการบดี
ให-แก�หน�วยงานประกันคุณภาพฯ                                 
9. นําผลการประเมินและข-อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน                                 

หมายเหตุ : กําหนดการต�างๆ ในแผนอาจปรับเปลี่ยนได-ตามความเหมาะสม
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ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. การเตรียมการของหน2วยงานก2อนการตรวจเย่ียมของผู5ประเมิน 

1.1 การเตรียมรายงานประจําป' 
ก. จัดทํารายงานประจําป;ท่ีเป6นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยใช-รูปแบบการจัดทํารายงาน

ประจําป;ท่ีเป6นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข-อมูลด-านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) 

ปXจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได-พัฒนาระบบฐานข-อมูลด-านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) เป6นฐานข-อมูลกลางเพ่ือใช-ประโยชน2ในเชิงนโยบายและการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวย  ความสะดวกให-กับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาผ�านทางระบบออนไลน2ตั้งแต�การจัดเก็บข-อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และเอกสารอ-างอิง 
การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําป;ท่ีเป6น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส2 (e - SAR) รวมท้ังเปaดเผยต�อสาธารณะ
เพ่ือการคุ-มครองผู-บริโภค โดยมีนโยบายให-สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งในสังกัดใช-ฐานข-อมูลดังกล�าวในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส�งรายงานประจําป;ท่ีเป6นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในผ�านทางระบบออนไลน2และเปaดเผยต�อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ-างอิงในแต�ละองค2ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ-างอิงในแต�ละตัวบ�งชี้ต-องเป6นข-อมูลในช�วงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอในรายงาน

การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต-องตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
2) การนําเสนอเอกสารในช�วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําได-ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสารให-อยู�ในท่ีอยู�ปกติ

ตามหน�วยงาน ในกรณีนี้ต-องระบุให-ชัดเจนว�าจะเรียกดูเอกสารได-จากผู-ใดหน�วยงานไหน ชือ่หรือหมายเลข
เอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไว-ท่ีเดียวกันในห-องทํางานของคณะผู-ประเมิน 
โดยจัดให-เป6นระบบท่ีสะดวกต�อการเรียกใช- การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป6นท่ีนิยมกว�าแนวทางแรก 
เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได-รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต�าง ๆ ได-ในคราวเดียว 

ปXจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ-างอิงที่เก่ียวข-องกับตัวบ�งชี้แต�ละตัว และองค2ประกอบคุณภาพ
แต�ละองค2ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว-บนระบบฐานข-อมูลด-าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงทําให-การจัดเก็บเป6นระบบและง�ายต�อการค-นหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม�เป6นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน�วยงาน 
 

1.2 การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในหน�วยงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต�างๆ ดังต�อไปนี้ 

1) ทําความเข-าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การประเมินคุณภาพคือ
อะไร มีความสําคัญต�อการพัฒนาอย�างไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเป6นเช�นไร 
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2) เน-นย้ํากับบุคลากรในการให-ความร�วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ2 โดยยึดหลักว�าตอบ
ตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

3) เปaดโอกาสให-มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร-างความกระจ�าง ในการ
ดําเนินงานของทุกหน�วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข-าใจท่ีถูกต-องของบุคลากร 

4) เน-นย้ําให-บุคลากรทุกคนตระหนักว�าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของทุกคนท่ีต-อง
ร�วมมือกันทําอย�างต�อเนื่อง 

ข. การเตรียมบุคลากรผู-ประสานงานในระหว�างการตรวจเยี่ยมจําเป6นต-องมีบุคลากร จํานวน 1-3 คน 
ทําหน-าท่ีประสานงานระหว�างคณะผู-ประเมินกับบุคคลหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข-อง ท้ังนี้ผู-ประสานงานควร
เตรียมตัวดังนี้ 

1) ทําความเข-าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย�างละเอียด 
2) ทําความเข-าใจอย�างดีกับภารกิจหน�วยงานเพ่ือสามารถให-ข-อมูลต�อผู-ประเมิน รวมท้ังต-องรู-ว�า

จะต-องติดต�อกับใครหรือหน�วยงานใด หากผู-ประเมินต-องการข-อมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเองไม�สามารถตอบได- 
3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท2ของผู-ท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให-ข-อมูลอย�าง

ครบถ-วน 
4) ประสานงานล�วงหน-ากับผู-ท่ีจะให-ข-อมูลท่ีเป6นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว�าจะเชิญ

มาเวลาใด ห-องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 
5) เม่ือมีปXญหาในการอํานวยความสะดวกแก�คณะผู-ประเมิน จะต-องสามารถประสานงานแก-ไข

ได-ทันที 
 

1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผู5ประเมิน 
ก. ห-องทํางานของคณะผู-ประเมิน 

1) จัดเตรียมห-องทํางานและโตhะท่ีกว-างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเป6นห-องท่ีปราศจาก
การรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป6นส�วนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร2 อุปกรณ2เครื่องเขียนในห-องทํางานและอุปกรณ2เสริมอ่ืน ๆ ให-คณะผู-
ประเมินพร-อมใช-งานได-ตามความต-องการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพท2พร-อมหมายเลขท่ีจําเป6นไว-ในห-องทํางาน หรือบริเวณใกล-เคียง 
4) ห-องทํางานควรอยู�ใกล-กับท่ีจัดเตรียมอาหารว�าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธารณูปโภค

อ่ืนๆ 
5) ควรประสานงานกับคณะผู-ประเมิน เพ่ือทราบความต-องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

ข. ห-องท่ีใช-สัมภาษณ2ผู-บริหาร อาจารย2 บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว-เป6นการเฉพาะให-เหมาะสม
กับการใช-งาน 
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1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต�งต้ังและจัดส�งให-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ 

ท้ังนี้ แนวทางการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน เป6นดังนี้ : 
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย�างน-อย 3 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับขนาดของภาควิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�า 

- เป6นผู-ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าท่ีผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมิน
ของ สกอ. อย�างน-อย 1 คน ในกรณีท่ีผู-ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าเป6นผู-ท่ีมีความรู-
และประสบการณ2สูง ซ่ึงสามารถให-คําแนะนําท่ีจะเป6นประโยชน2อย�างยิ่งต�อภาควชิาหรือหน�วยงานเทียบเท�าท่ีรับ
การประเมิน อาจอนุโลมให-ไม�ต-องผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. ก็ได- ส�วนผู-ประเมินจากภายใน
ภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าต-องผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝjกอบรมให-โดย
ใช-หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป6นผู-ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า 
โดยต-องเป6นผู-ท่ีผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝjกอบรมให-โดยใช-หลักสูตรของ 
สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย�างน-อย 3 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับขนาดของคณะวิชาหรือหน�วยงาน

เทียบเท�า 
- เป6นผู-ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. อย�างน-อย 1 

คน ในกรณีท่ีผู-ประเมินจากภายนอกสถาบันเป6นผู-ท่ีมีความรู-และประสบการณ2สูง ซ่ึงสามารถให-คําแนะนําท่ีจะ
เป6นประโยชน2อย�างยิ่งต�อคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให-ไม�ต-องผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ 
สกอ. ก็ได- ส�วนผู-ประเมินจากภายในสถาบันต-องผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบัน
จัดฝjกอบรมให-โดยใช-หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป6นผู-ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได- ในกรณีท่ีเป6นผู-
ประเมินภายในสถาบันต-องอยู�นอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานต-องเป6นผู-ท่ีข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อย�างน-อย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับขนาดของสถาบัน 
- เป6นผู-ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. อย�างน-อย

ร-อยละ 50 ส�วนผู-ประเมินจากภายในสถาบันต-องผ�านการฝjกอบรมหลักสูตรผู-ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบัน
จัดฝjกอบรมให-โดยใช-หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป6นผู-ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนบัญชี 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ-งให-คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว�าคณะกรรมการประเมินจะต-องทํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและระดับสถาบัน ผ�านทางระบบ 
CHE QA Online พร-อมท้ังจัดส�ง username และ password ให-คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท�านและทุก
ระดับทราบเพ่ือเข-าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล�วงหน-าก�อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย�างน-อย 2 สัปดาห2 
โดยในส�วนของผู-ทําหน-าท่ีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาจะต-องแจ-งให-สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส�งรหัสประจําตัว (ID code) ให-ด-วย 
เพ่ือให-ประธานฯ ทําหน-าท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกต-องของข-อมูลพ้ืนฐาน  (common data set) และ
ผลการประเมินก�อนส�งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข-าสู�ระบบ  นอกจากนั้น 
ให-สถาบันแจ-งรายชื่อผู-ทําหน-าท่ีประสานงานระหว�างสถาบัน  คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�ากับ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอร2โทรศัพท2และ e-mail address  สําหรับติดต�อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือร�วมเตรียมแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข-าตรวจเยี่ยม การให-ข-อมูลท่ีคณะกรรมการ
ประเมินฯ ต-องการเพ่ิมเติมก�อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต�างๆ เป6นต-น 
 
2. การดําเนินการของสถาบันระหว2างการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

1) เปaดโอกาสให-บุคลากรทุกคนได-ร�วมรับฟXงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค2และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว�างการตรวจเยี่ยม แต�เตรียมพร-อมสําหรับการนําเยี่ยมชม หรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ2จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดให-มีผู-ประสานงานทําหน-าท่ีตลอดช�วงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน�วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ต-องการข-อมูลและเพ่ือนําการเยี่ยมชมหน�วยงานภายในตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต�อหลังเวลาราชการ ควรมีผู-ประสานงานส�วนหนึ่ง
อยู�อํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได-มีโอกาสรับฟXงการให-ข-อมูลปCอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เม่ือสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปaดโอกาสให-ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได-ตามความเหมาะสม 
 
3. การดําเนินการของหน2วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผู-บริหารหน�วยงาน รวมท้ังผู-เก่ียวข-องนําผลการประเมินและข-อเสนอแนะเข-าสู�การประชุมหรือ
สัมมนาระดับต�างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย�างเป6นรูปธรรมต�อไปโดยอาจ
จัดทําเป6นแผนปฏิบัติการในการแก-ไขจุดท่ีควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็งซ่ึงประกอบด-วยกิจกรรมท่ีต-อง
ดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มต-นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรมงบประมาณสําหรับแต�ละกิจกรรมตลอดจน
ผู-รับผิดชอบกิจกรรมเหล�านั้นท้ังนี้ เพ่ือให-สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได-อย�างต�อเนื่อง 
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2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร-างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให-เห็นว�าหน�วยงานชื่นชม
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักว�าผลสาํเร็จท้ังหมดมาจากความร�วมมือร�วมใจของทุกฝqาย 

3) หน�วยงานควรให-ข-อมูลย-อนกลับแก�คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน2ในการพัฒนาผู-
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต�อไป 
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บทท่ี 3 : องค�ประกอบและตัวบ�งช้ีสํานักงานอธิการบด ี
 

องค�ประกอบและตัวบ�งช้ี 
องค�ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
หลักการ 

หน�วยงานสนับสนุนแต�ละแห�งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน�นท่ีอาจแตกต�างกัน 
ดังนั้น จึงเป&นหน�าท่ีท่ีหน�วยงานจะกําหนดวิสัยทัศน) แผนกลยุทธ) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป, ให�ชัดเจนและสอดคล�องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน�นของหน�วยงาน
ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาระยะยาว 
15 ป, ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน)และแผนกลยุทธ) มหาวิทยาลัยเป=ดโอกาสให�มี
ส�วนร�วมของบุคลากรทุกหน�วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย และมีการถ�ายทอดวิสัยทัศน)
และแผนกลยุทธ)ท่ีกําหนดแล�วให�รับทราบท่ัวกันท้ัง อาจารย) เจ�าหน�าท่ี นักศึกษา ตลอดจน
ผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น ผู�ปกครอง ชุมชน ผู�ใช�บริการ และสังคม โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้
ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน      
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  

หน�าท่ีหลักของหน�วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด�านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเป&นต�องมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให�หน�วยงาน
ดําเนินการสอดคล�องกับอัตลักษณ)หรือจุดเน�น มีคุณภาพ มีความเป&นสากล และ
เจริญเติบโตอย�างยั่งยืน ดังนั้น หน�วยงานต�องกําหนดวิสัยทัศน) พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ)และแผนดําเนินงานเพ่ือเป&นแนวทางในการดําเนินงาน   
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ)นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ)หรือจุดเน�นของ
หน�วยงานแล�ว จะต�องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับ
ยุทธศาสตร)ด�านต�าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้เพ่ือให�การดําเนินงานของ
หน�วยงานเป&นไปอย�างมีคุณภาพเป&นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ี
ถูกต�องเหมาะสม   

 
เกณฑ�มาตรฐาน  

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ)ท่ีสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส�วนร�วมของบุคลากรหน�วยงาน และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน โดยเป&นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล�องกับปฏิญญาของหน�วยงานและแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ)ของหน�วยงาน ไปสู�ทุกหน�วยงานย�อยภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ)เป&นแผนปฏิบัติการประจําป,ครบตามพันธกิจ

ของหน�วยงาน 
4. มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ) แผนปฏิบัติการประจําป, และค�าเปGาหมายของแต�ละ

ตัวบ�งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป, 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป,ครบตามพันธกิจของหน�วยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป,อย�าง

น�อยป,ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธอย�างน�อยป,ละ 1 

ครั้ง และรายงานผลต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําหน�วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป, 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ  

8 ข�อ 
 
ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 

1. แผนกลยุทธ) แผนปฏิบัติการประจําป,ท่ีครอบคลุมพันธกิจของหน�วยงาน 
2. รายงานการวิเคราะห)ความสอดคล�องของแผนกลยุทธ)ของหน�วยงานกับนโยบาย 

จุดเน�น และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  
3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส�วนร�วมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ) 
4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว�าแผนกลยุทธ)ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําหน�วยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถ�ายทอดแผนกลยุทธ)ระดับหน�วยงาน ไปสู�ทุกหน�วยงาน

ย�อยภายใน 
6. รายละเอียดตัวบ�งชี้ และค�าเปGาหมายของตัวบ�งชี้ตามแผนกลยุทธ) และ

แผนปฏิบัติการประจําป,  
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป, 
8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป, 
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9. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการรายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 

10. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)อย�างน�อยป,
ละ 1 ครั้ง 

11. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)ต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
(ให�ความเห็น) 

12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหน�วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป, 
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องค�ประกอบท่ี 2 : การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 

หน�วยงานสนับสนุนต�องให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการ
ประจําหน�วยงานทําหน�าท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหน�วยงานให�มีประสิทธิภาพ 
หน�วยงานสนับสนุนจะต�องบริหารจัดการด�านต�าง ๆ ให�มีคุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข�อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปGาหมายท่ีกําหนดไว�โดยใช�หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  
ตัวบ�งชี้ ท่ี 2.2 ภาวะผู�นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู�บริหาร

หน�วยงาน  
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู�  
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1  :  ระบบการพัฒนาบุคลากร      
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถ�าหน�วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรัก
องค)กร มุ�งม่ัน ต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผู�บริหารมีการมอบหมายงาน
ให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต�ละบุคคล บุคลากรทุก
ระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ี
จะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให�อยู�กับองค)กรตลอดไป 
 
เกณฑ�มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห)ข�อมูลเชิงประจักษ) 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให�เป&นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีสร�างขวัญและกําลังใจให�บุคลากรสามารถ

ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให�บุคลากรนําความรู�และทักษะท่ีได�จากการพัฒนามาใช�ใน

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง 
5. มีการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให�บุคลากรถือ

ปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

7 ข�อ 
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ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 
1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห)ข�อมูลเชิงประจักษ) 
2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให�เป&นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. โครงการ กิจกรรม สวัสดิการ สร�างขวัญและกําลังใจให�บุคลากรสามารถทํางาน

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ       
4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงระบบการติดตามให�บุคลากรนําความรู�และทักษะท่ี

ได�จากการพัฒนามาใช�ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง   
5. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแล

ควบคุมให�บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. เอกสารหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  :  ภาวะผู2นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู2บริหาร
หน�วยงาน      

ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
 ปWจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อความเจริญก�าวหน�าของหน�วยงาน คือ คณะกรรมการ
ประจําหน�วยงาน และผู�บริหารทุกระดับของหน�วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน และผู�บริหารมีวิสัยทัศน)เป&นผู�นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต�อสังคม รัก
ความก�าวหน�า ดูแลบุคลากรอย�างดี เป=ดโอกาสให�บุคคลภายนอกหน�วยงานเข�ามามีส�วน
ร�วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก�ปWญหา และกํากับดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน�วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต�อง จะส�งผลให�มหาวิทยาลัยบรรลุตาม
ยุทธศาสตร)หรือกลยุทธ)ได�อย�างรวดเร็ว 
 
เกณฑ�มาตรฐาน 

1. คณะกรรมการประจําหน�วยงานปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ�วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ)ท่ีกําหนดล�วงหน�า 

2. ผู�บริหารมีวิสัยทัศน) กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ�ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ) มีการนําข�อมูลสารสนเทศเป&น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน�วยงาน 
  3. ผู�บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน�วยงานไปยังบุคลากรในหน�วยงาน 

4. ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรในหน�วยงานมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ให�
อํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู�บริหารถ�ายทอดความรู�และส�งเสริมพัฒนาผู�ร�วมงาน เพ่ือให�สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค)ของหน�วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู�บริหารบริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน)ของหน�วยงาน
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําหน�วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู�บริหาร และนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป&นรูปธรรม 
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เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

7 ข�อ 
 

ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 
1. รายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดของคณะกรรมการประจํา

หน�วยงาน และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหน�วยงานตาม
หลักเกณฑ)ท่ีกําหนดล�วงหน�า 

2. เอกสารเก่ียวกับวิสัยทัศน) ทิศทางการดําเนินงาน ความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ) และเอกสารการถ�ายทอดวิสัยทัศน) ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ) ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 

3. เอกสารหลักฐานการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมายโดยผู�บริหาร รวมท้ังเอกสารการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน�วยงาน
ไปยังบุคลากรในหน�วยงาน 

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว�าผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรในหน�วยงานมี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ให�อํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว�าผู�บริหารถ�ายทอดความรู�และส�งเสริมพัฒนา
ผู�ร�วมงาน เพ่ือให�สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค)ของหน�วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินงานของผู�บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล  

7. ผลการประเมินผลการบริหารงานของหน�วยงาน โดยคณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน และเอกสารการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป&นรูปธรรม
โดยผู�บริหาร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3  :  การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู2       
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
  มาตรฐานการอุดมศึกษาข�อท่ี 3 กําหนดให�หน�วยงานมีการสร�างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู�และสังคมแห�งการเรียนรู�  ซ่ึงต�องมีการจัดการความรู�เพ่ือมุ�งสู�หน�วยงานแห�งการ
เรียนรู�  โดยมีการรวบรวมองค)ความรู�ท่ีมีอยู�ในหน�วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให�เป&นระบบ เพ่ือให�ทุกคนในหน�วยงานสามารถเข�าถึงความรู�และ
พัฒนาตนเองให�เป&นผู�รู�รวมท้ังปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะส�งผลให�หน�วยงานมี
ความสามารถในเชิงแข�งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู�ในสถาบัน 
ประกอบด�วย การระบุความรู� การคัดเลือก การรวบรวม  การจัดเก็บความรู� การเข�าถึง
ข�อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู�  ท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน  การสร�างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู�ภายในหน�วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู�ในหน�วยงานให�ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   

1. มีการกําหนดประเด็นความรู�และเปGาหมายของการจัดการความรู�ท่ีสอดคล�องกับ
แผนกลยุทธ)ของหน�วยงาน 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุ�มเปGาหมายท่ีจะพัฒนาความรู�และทักษะอย�างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู�ท่ีกําหนดในข�อ 1 

3. มีการแบ�งปWนและแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากความรู� ทักษะของผู�มีประสบการณ)ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู�ท่ีกําหนดในข�อ 1 และ
เผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปGาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู�ตามประเด็นความรู�ท่ีกําหนดในข�อ 1 ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล
และแหล�งเรียนรู�อ่ืนๆ ท่ีเป&นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย�างเป&นระบบโดยเผยแพร�
ออกมาเป&นลายลักษณ)อักษร (explicit   knowledge) 

5. มีการนําความรู�ท่ีได�จากการจัดการความรู�ในป,การศึกษาปWจจุบันหรือป,
การศึกษาท่ีผ�านมา ท่ีเป&นลายลักษณ)อักษร (explicit knowledge) และจากความรู� ทักษะ
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ของผู�มีประสบการณ)ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป&นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข�อ 
 

ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 
1. เอกสารแสดงการกําหนดประเด็นความรู� เปGาหมายของการจัดการความรู� และ

บุคลากรกลุ�มเปGาหมายท่ีสอดคล�องกับแผนกลยุทธ)ของหน�วยงานและมหาวิทยาลัย 
2. โครงการ/กิจกรรมการแบ�งปWนและแลกเปลี่ยนเรียนรู� จากความรู� ทักษะของผู�มี

ประสบการณ)ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู�ท่ี
กําหนด และเอกสารการเผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปGาหมายท่ีกําหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรู�ตามประเด็นท่ีกําหนดและเผยแพร�ออกมาเป&นลาย
ลักษณ)อักษร (explicit knowledge) 

4. เอกสารหลักฐานการนําความรู�ท่ีได�จากการจัดการความรู�ท่ีเป&นลายลักษณ)
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู�ทักษะของผู�มีประสบการณ)ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป&นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4  :  ระบบบริหารความเส่ียง      
ชนิดของตัวบ�งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
  เพ่ือให�หน�วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปWจจัย 
กิจกรรมและ กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป&นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัว
เงิน หรือไม�ใช�ตัวเงิน เช�น ชื่อเสียงและการฟGองร�องจากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ�มค�า) เพ่ือให�ระดับความเสี่ยง และขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได� โดยคํานึงถึง
การเรียนรู�วิธีการปGองกันจากการคาดการณ)ปWญหาล�วงหน�า และโอกาสในการเกิดเพ่ือ
ปGองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปWญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต�อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให�
ม่ันใจว�าระบบงานต�าง ๆ มีความพร�อมใช�งาน มีการปรับปรุงระบบอย�างต�อเนื่อง และทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปGาหมายของหน�วยงาน ตามยุทธศาสตร)หรือกลยุทธ)เป&น
สําคัญ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   

1. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู�บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหน�วยงานร�วมเป&นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห)และระบุความเสี่ยงและปWจจัยท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�างน�อย 3 
ด�านตามบริบทของหน�วยงาน จากตัวอย�างต�อไปนี้ 

-  ความเสี่ยงด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี 

-  ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร) หรือกลยุทธ)ของหน�วยงาน 
-  ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ                 
- ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร               
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณ)ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได�

จากการวิเคราะห)ในข�อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตาม

แผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต�อ

คณะกรรมการประจําหน�วยงาน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย�างน�อยป,ละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน�วยงาน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช�ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห)ความเสี่ยงในรอบป,ถัดไป 

หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะเท�ากับ 0 หากพบว�าเกิดเหตุการณ)ร�ายแรงข้ึน
ภายในหน�วยงานในรอบป,การประเมินท่ีส�งผลกระทบต�อชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคลากร ผู�รับบริการ หรือต�อชื่อเสียงภาพลักษณ) หรือต�อความม่ันคงทางการเงินของ
หน�วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร�องของหน�วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเส่ียง หรือป'จจัยเส่ียงท่ีไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอย�างความเส่ียงร2ายแรงท่ีให2ผลประเมินเป8นศูนย� (0) คะแนน เช�น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร�ายร�างกายหรือจิตใจอย�างรุนแรงของบุคลากรภายใน

หน�วยงาน ท้ังๆ ท่ีอยู�ในวิสัยท่ีหน�วยงานสามารถปGองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ)ท่ี
เกิดข้ึนได� แต�ไม�พบแผนการจัดการความเสี่ยง หรือไม�พบความพยายามของหน�วยงานใน
การระงับเหตุการณ)ดังกล�าว 

2. หน�วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ)ท่ีไม�ดี อันเนื่องมาจากปWจจัยต�าง ๆ 
เช�น บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเป&นข�าวปรากฏให�เห็นตามสื่อต�างๆ เช�น หนังสือพิมพ) ข�าว online เป&นต�น 

3. หน�วยงานขาดสภาพคล�องในด�านการเงิน จนทําให�ไม�สามารถปฏิบัติงานได� 
ส�งผลกระทบต�อผู�รับบริการอย�างรุนแรง 
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การไม�เข2าข�ายท่ีทําให2ผลการประเมินได2คะแนนเป8นศูนย� (0) ได2แก� 
1. หน�วยงานมีการวิเคราะห)และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปGองกันหรือมีแผน

รองรับเพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให�เกิดเรื่องร�ายแรงดังกล�าวไว�ล�วงหน�าและ
ดําเนินการตามแผน 

2. เป&นเหตุสุดวิสัยอยู�นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปGองกัน) 
ของหน�วยงาน 

3. เหตุการณ)ร�ายแรงดังกล�าวมีความรุนแรงท่ีลดน�อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบท่ีได�กําหนดไว�ล�วงหน�า 

 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข�อ 
 

ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 
1. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหน�วยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะห)และระบุความเสี่ยง และปWจจัยท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยงของ

หน�วยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ

เสี่ยงของหน�วยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ

เอกสาร หรือรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน ต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
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6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน และข�อเสนอแนะจาก คณะกรรมการ
ประจําหน�วยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยไปใช�ในการปรับแผนหรือวิเคราะห)ความเสี่ยงในรอบป,ถัดไป 
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องค�ประกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป&นสิ่งท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของหน�วยงานสนับสนุน ไม�ว�า
แหล�งเงินทุนของหน�วยงานสนับสนุนจะได�มาจากงบประมาณแผ�นดิน (สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได�ของหน�วยงาน เช�น ค�าหน�วยกิต ค�าธรรมเนียม ค�า
บํารุงการศึกษาต�าง ๆ ของนักศึกษา รายได�จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค�าเช�า
ทรัพย)สิน ฯลฯ ผู�บริหารหน�วยงานจะต�องมีแผนการใช�เงินท่ีสะท�อนความต�องการใช�เงินเพ่ือ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติงานประจําป,ของหน�วยงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ทําความเข�าใจกับการวิเคราะห)ทางการเงิน เช�น ค�าใช�จ�ายท้ังหมดต�อจํานวน
ศึกษา ทรัพย)สินถาวรต�อจํานวนนักศึกษา ค�าใช�จ�ายท่ีหน�วยงานใช�สําหรับการผลิตบัณฑิต
ต�อหัว จําแนกตามกลุ�มสาขา รายได�ท้ังหมดของหน�วยงานหลังจากหักงบ (ค�าใช�จ�าย) 
ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจ�าย ร�อยละ
ของงบประมาณท่ีประหยัดได�หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอย�างครบถ�วน สิ่งถูกต�อง ใช�
เม็ดเงินอย�างคุ�มค�า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน)สูงสุด โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้
ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
 หน�วยงานจะต�องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย�างมีประสิทธิภาพจะต�องมี
แผนกลยุทธ)ทางด�านการเงิน ซ่ึงเป&นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล�งเงินทุนต�าง ๆ ท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ)ของสถาบันให�สามารถดําเนินการได�  มีการวิเคราะห)รายได�ค�าใช�จ�าย
ของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได�อ่ืน ๆ ท่ีหน�วยงานได�รับ  มี
การจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป&นระบบครบทุกพันธกิจมี
ระบบการตรวจสอบการใช�เงินอย�างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต�องแสดง
รายละเอียดการใช�จ�ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให�สามารถวิเคราะห)สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของหน�วยงานได� 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  
  1. มีนโยบายและแผนทางการเงินท่ีระบุแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด�านการเงิน 
หลักเกณฑ)การจัดสรร และการวางแผน การใช�เงินอย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบ
ได� 

2. มีงบประมาณประจําป,ท่ีสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจและการ
พัฒนาหน�วยงาน และบุคลากร 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป&นระบบและรายงานต�อคณะกรรมการ
ประจําหน�วยงานอย�างน�อยป,ละ 2 ครั้ง 

4. มีการนําข�อมูลทางการเงินไปใช�ในการวิเคราะห)ค�าใช�จ�าย และวิเคราะห)สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของหน�วยงานอย�างต�อเนื่อง 

5. มีการตรวจติดตามการใช�เงินให�เป&นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ)ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

6. ผู�บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช�เงินให�เป&นไปตามเปGาหมายและนํา
ข�อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช�ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 

1. แผนการใช�จ�ายเงินท่ีสอดคล�องกับแผนกลยุทธ)ของหน�วยงาน ท่ีแสดงถึง
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด�านการเงิน หลักเกณฑ)การจัดสรร และการวางแผน การใช�เงิน
อย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� 

2. เอกสารงบประมาณประจําป,ท่ีสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจ
และการพัฒนาหน�วยงาน และบุคลากร 

3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงินต�อคณะกรรมการ
ประจําหน�วยงานอย�างน�อยป,ละ 2 ครั้ง 

4. เอกสารหลักฐานการนําข�อมูลทางการเงินไปใช�ในการวิเคราะห)ค�าใช�จ�ายและ
วิเคราะห)สถานะทางการเงิน และความม่ันคงของหน�วยงาน 

5. เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใช�เงินให�เป&นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ)ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใช�เงินให�เป&นไปตามเปGาหมายและ
เอกสารการนําข�อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช�ในการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู�บริหารระดับสูง 
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องค�ประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป&นปWจจัยสําคัญท่ีแสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงานสนับสนุน โดยต�องครอบคลุมท้ังปWจจัยนําเข�า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หน�วยงานสนับสนุนจะต�องพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย�างต�อเนื่อง และมีกระบวนการ
จัดการความรู� เพ่ือให�เกิดนวัตกรรมด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป&น
ลักษณะเฉพาะของหน�วยงาน โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
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ตัวบ�งช้ี 4.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน      
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป&นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ซ่ึงหน�วยงานต�องสร�างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการดําเนินงานของหน�วยงานให�เป&นไปตามนโยบาย เปGาประสงค) และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน�วยงานต,นสังกัด ตลอดจน
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเป=ดเผยต�อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเป&นแบบอย�างท่ีดี 

การประกันคุณภาพภายใน ถือเป&นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  โดยมีการสร�างจิตสํานึกให�เห็นว�าเป&นความรับผิดชอบร�วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของงานตามพันธกิจ ท้ังนี้เพ่ือเป&นหลักประกันแก�
สาธารณชนให�ม่ันใจได�ว�าหน�วยงานสามารถสร�างผลผลิตตามพันธกิจ มีคุณภาพ 

 
เกณฑ�มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของหน�วยงาน ต้ังแต�ระดับหน�วยงานย�อย และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให�ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน�วยงานท่ีสอดคล�องกับ
พันธกิจของหน�วยงาน 

4. มีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ�วนประกอบด�วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป,ท่ี
เป&นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ จัดส�ง
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หน�วยงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส�งผลให�มี
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)ท่ีพัฒนาข้ึน 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให�ข�อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสําหรับ
หน�วยงานต�างๆภายในสถาบัน ตามพันธกิจท่ีหน�วยงานดูแลรับผิดชอบ 

7. มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกันคุณภาพระหว�างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร�วมกัน 

8. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด�านการประกันคุณภาพท่ีหน�วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร�ให�หน�วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช�ประโยชน) 

 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

8 ข�อ 
 

ข2อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ2างอิง 
 1. เอกสารแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและ

สอดคล�องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน�วยงาน ต้ังแต�ระดับหน�วยงานย�อย และ
รายงานผลดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. เอกสารนโยบายและการให�ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงาน 

3. รายชื่อตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของหน�วยงาน 
4. เอกสารหลักฐานการเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะกรรมการประเมินของหน�วยงานต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน 
5. แผนพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 
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6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานท่ี
ส�งผลให�มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ) 

7. ระบบสารสนเทศท่ีให�ข�อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
8. เอกสารหลักฐานการสร�างเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกัน

คุณภาพระหว�างมหาวิทยาลัย และเอกสาร/โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมร�วมกัน 
9. แนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด�านการประกันคุณภาพ 
 
 

หมายเหตุ : 
- คณะกรรมการประจําหน�วยงาน ของสํานักงานอธิการบดี หมายถึง คณะกรรมการ
บริหารหน�วยงาน 
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องค�ประกอบท่ี 5 : องค�ประกอบหลัก 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1   :  การพัฒนากระบวนงานและระยะเวลาในการให2บริการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป@   :  ป@การศึกษา 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  

พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ได�กําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนไว�ในหลาย
มาตราท่ีสําคัญหมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 กําหนดให� “ส�วนราชการ
ต�องจัดให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดให�แก�ผู�ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให�เกิดความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” และ
มาตรา 29 กําหนดให� “ส�วนราชการแต�ละแห�งท่ีต�องปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับการให�บริการ
ประชาชนหรือการติดต�อประสานงานระหว�างส�วนราชการด�วยกันต�องจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินการแล�วเผยแพร�เพ่ือให�ประชาชน หรือผู�เก่ียวข�องตรวจสอบ
ได�” ดังนั้นเพ่ือให�หน�วยงานต�าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให�
เป&นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว จึงได�ส�งเสริม สนับสนุนและผลักดันให�ทุกหน�วยงาน
ดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
เกณฑ�มาตรฐาน : 

1. มีการคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือประกอบการลดระยะเวลา/พัฒนาข้ันตอนการ
ให�บริการ 

2. มีการเผยแพร�กระบวนงานให�ผู�รับบริการได�รับทราบถึงข้ันตอนการให�บริการ 
3. มีการนํากระบวนงานตามเกณฑ)ข�อ 1 มาปฏิบัติอย�างน�อยครึ่งหนึ่ง 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในกระบวนงานท่ีหน�วยงานนําไปปฏิบัติ ทุก

กระบวนงานไม�น�อยกว�า 3.51 
5. มีการนําผลการประเมินในข�อ 4 มารายงานผลต�อคณะกรรมการบริหาร

หน�วยงาน  
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6. มีการนําผลการประเมิน หรือข�อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมา
ปรับปรุงกระบวนงาน 

 
เกณฑ�การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ดําเนินการ               
1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ         

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ    
5-6 ข�อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2  :  ระดับความพึงพอใจของผู2รับริการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  ผลลัพธ� 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  

เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต�อผู�รับบริการ ซ่ึงถือ
เป&นภารกิจหนึ่งของหน�วยงาน การตอบสนองดังกล�าวจะมีคุณภาพมากน�อยเพียงใด 
สามารถสะท�อนได�จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ ท้ังประชาชนผู�มารับ
บริการ นักศึกษา บุคลากร หรือหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสํารวจความพึง
พอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณาอย�างน�อย 3 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด�านกระบวนการ ข้ันตอนการให�บริการ 
2. ความพึงพอใจด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
3. ความพึงพอใจด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
โดยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ

จากกองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ�การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู�รับบริการ        
ร�อยละ 60 

ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู�รับบริการ        
ร�อยละ 65 

ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู�รับบริการ        
ร�อยละ 70 

ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู�รับบริการ        
ร�อยละ 75 

ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู�รับบริการ        
ร�อยละ 80 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีหน�วยงานไม�ได�จัดทําโปรแกรมเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจผ�านทาง
เว็บไซต)หน�วยงานจะต�องรายงานผลโดยการเขียนตัวรูปเล�มรายงานผลการเมินความพึง
พอใจของท้ัง 4 กอง แต�หากหน�วยงานประเมินผลโดยใช�ระบบออนไลน)สามารถนําข�อมูลท่ี
ได�จากการประมวลผลของระบบมาใช�เป&นหลักฐานเพ่ือประกอบการรายงานผลการ
ประเมินในตัวบ�งชี้นี้ได� โดยหน�วยงานไม�ต�องจัดทํารูปเล�มรายงานผลการประเมินความ
ประเมินความพึงพอใจอีก 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3  :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด�านต�างๆ ให�นักศึกษาอย�างครบถ�วนต้ังแต�การให�
คําปรึกษาท้ังด�านวิชาการและการใช�ชีวิตจัดบริการข�อมูลหน�วยงานท่ีให�บริการ เช�น ทุน
กู�ยืมการศึกษาแหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข�อมูลการฝhก
ประสบการณ)วิชาชีพ การเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข�อมูล
ข�าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป&นแก�นักศึกษาและศิษย)เก�า 

 
เกณฑ�มาตรฐาน 

1. จัดบริการให�คําปรึกษา แนะแนวด�านการใช�ชีวิต และการเข�าสู�อาชีพแก�
นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อไม�ตํ่า

กว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล 

เพ่ือส�งให�ผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเป&นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป&นประโยชน)แก�ศิษย)เก�า 
 

เกณฑ�การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 - 4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข�อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.4  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต�องส�งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสม
และครบถ�วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบัน
และโดยองค)กรนักศึกษาเป&นกิจกรรมท่ีผู�เข�าร�วมจะมีโอกาสได�รับการพัฒนาสติปWญญา 
สังคม อารมณ) ร�างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล�องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค) 

 
เกณฑ�มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให�
นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให�ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให�
ครบถ�วน 

- กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) หรือรักษาสิ่งแวดล�อม 
- กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค)ของ

กิจกรรม 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค)ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
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เกณฑ�การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 
3 - 4 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข�อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข�อ 
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แนวทางการคํานวณคะแนนการประเมินคุณภาพสายสนับสนุน 
วิธีคํานวณจะคํานวณโดยกําหนดค�าน้ําหนักให2กลับกลุ�มตัวบ�งช้ี 

 
ตัวอย�าง 

องค)ประกอบท่ี 1-4 กําหนดน้ําหนักท่ีร�อยละ 50  
องค)ประกอบท่ี 5 กําหนดน้ําหนักท่ีร�อยละ 50  
นําคะแนนท้ัง 2 มาบวกกันแล�วหาร 2 
 

วิธีการคํานวณ คือ  
1. ค�าคะแนนเฉลี่ยองค)ประกอบท่ี 1-4 เท�ากับ 4.15 (ค�าสมมุติ) 
2. ค�าคะแนนเฉลี่ยองค)ประกอบท่ี 5 เท�ากับ 3.51 (ค�าสมมุติ) 

 
ดังนั้นคะแนนการประเมินคุณภาพเท�ากับ (4.15+3.51)/2 = 3.83 คะแนน 
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บรรณานุกรม 
 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2554, 
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานท่ีเก่ียวข�อง.  กรุงเทพฯ:  ห'างหุ'นส(วน 

จํากัด ภาพพิมพ,. 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.  2559,  คู"มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป*การศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี   
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก 

คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี 
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ภาคผนวก ข 

ตารางกําหนดผู�รับผิดชอบตามองค�ประกอบคุณภาพตัวบ�งชี้ สํานักงานอธิการบดี ป$การศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ�งชี้ ผู�ประสานงาน ผู�เก็บรวบรวมข�อมูล หน�วยงาน เบอร�โทร ผู�ดูแลตัวบ�งชี้ ผู�กํากับดูแลตัวบ�งชี้

องค�ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค�  และแผนดําเนินการ

ตัวบ"งชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน นายพิชัย  เหล"าศรีวิจิตร นส.จันทร�เพ็ญ ผ"องมณี อิทธิอนุวัตร� กองนโยบายและแผน 28550 ผอ. กองนโยบายและแผน ผอ.  สํานักงานอธิการบดี

นส.สิริวรรณ บุษรา กองนโยบายและแผน 28550

นางสาวศุภลักษณ� ร"วมจิตร กองพัฒนานักศึกษา 10188

นางสาวบังอร พรมนา กองบริการการศึกษา 10180

นายพิชัย เหล"าศรีวิจิตร กองกลาง 10133

นางสาวณิชกานต� แสงทอง กองกลาง 10116

องคป์ระกอบที�  2  การบริหารจดัการ

ตวับ่งชี� ที�  2.1  ระบบการพฒันาบุคลากร นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นส.สุนนัทา ศิริเจริญ กองกลาง 23626 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

นส.นิตยา คณะดี กองกลาง 10115

ตารางกําหนดผู�รับผิดชอบตามองค�ประกอบคุณภาพตัวบ�งชี้  สกอ.
สํานักงานอธิการบดี  ป+การศึกษา  2559

- ผ"านมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. วันที่ 13 มีนาคม 2560  

นส.นิตยา คณะดี กองกลาง 10115

นส.อรุญรัตน์ บวัเกิด กองกลาง 10115

นส.รุ่งรัตน์ เชื�อแกว้ กองกลาง 10115

นส.สิริวรรณ  บุษรา กองนโยบายและแผน 28550

นส.บงัอร พรมนา กองบริการการศึกษา 10180

นส.ศุภลกัษณ์ ร่วมจิตร กองพฒันานกัศึกษา 10188

ตวับ่งชี� ที�  2.2  ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการบริหารสาํนกังาน นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10130 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

อธิการบดีและผูบ้ริหารทุกระดบัของสาํนกังาน นางสาวอรพิน พิมพด์ี กองนโยบายและแผน 23641

นางวนิดา จงดี กองบริการการศึกษา 28403

นางสาวจินตนา พิมลภาพ กองพฒันานกัศึกษา 10188



ตัวบ�งชี้ ผู�ประสานงาน ผู�เก็บรวบรวมข�อมูล หน�วยงาน เบอร�โทร ผู�ดูแลตัวบ�งชี้ ผู�กํากับดูแลตัวบ�งชี้

ตารางกําหนดผู�รับผิดชอบตามองค�ประกอบคุณภาพตัวบ�งชี้  สกอ.
สํานักงานอธิการบดี  ป+การศึกษา  2559

- ผ"านมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. วันที่ 13 มีนาคม 2560  

ตวับ่งชี� ที�  2.3  การพฒันาสาํนกังานอธิการบดีสู่สถาบนั นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 23626 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

เรียนรู้ นส.สิริวรรณ  บุษรา กองนโยบายและแผน 10169 ผอ. กองนโยบายและแผน

นายโยธิน ทรัพยเ์จริญ กองนโยบายและแผน 10179 ผอ. กองบริการการศึกษา

นางสาวอมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 10189 ผอ. กองพฒันานกัศึกษา

นายจกัรพงษ ์สิงห์เปาว์ กองบริการการศึกษา 10180

ตวับ่งชี� ที�  2.4  ระบบบริหารความเสี�ยง นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นางสิริพรรณ แซ่ฉิน กองกลาง 28931 ผอ.กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

นส.ช่อเพชร อยูไ่สว กองกลาง 10130  ผอ. กองนโยบายและแผน

นายอกนิษฐ ์ร่วมโพธิA รี กองกลาง 23633

น.ส.สิริวรรณ  บุษรา กองนโยบายและแผน 28550

นายจกัรพงษ ์สิงห์เปาว์ กองบริการการศึกษา 10180นายจกัรพงษ ์สิงห์เปาว์ กองบริการการศึกษา 10180

นส.อมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 28410

องคป์ระกอบที�  3 การเงินและงบประมาณ

ตวับ่งชี� ที�  3.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นส.อภิรดา วจิกัษณ์อภิญญา กองกลาง 23630 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

นส.หทยัทิพย ์จินดาวรรณ กองกลาง 23631

นางศิริกุล อ่างแกว้ กองกลาง 23631

นส.สิริวรรณ  บุษรา กองนโยบายและแผน 28550

นส.สุภสัสร รุ่งเรืองผล กองนโยบายและแผน 28551

นส.บงัอร พรมนา กองบริการการศึกษา 10180

นส.ศุภลกัษณ์ ร่วมจิตร กองพฒันานกัศึกษา 10188

องคป์ระกอบที�  4  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

ตวับ่งชี� ที�  4.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10133 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

การศึกษาภายใน นส.รัฐิกา เพช็รมุณี กองนโยบายและแผน 23641

นส.บงัอร พรมนา กองบริการการศึกษา 10180

นส.อมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 28410



ตัวบ�งชี้ ผู�ประสานงาน ผู�เก็บรวบรวมข�อมูล หน�วยงาน เบอร�โทร ผู�ดูแลตัวบ�งชี้ ผู�กํากับดูแลตัวบ�งชี้

ตารางกําหนดผู�รับผิดชอบตามองค�ประกอบคุณภาพตัวบ�งชี้  สกอ.
สํานักงานอธิการบดี  ป+การศึกษา  2559

- ผ"านมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. วันที่ 13 มีนาคม 2560  

องคป์ระกอบที� 5 ตวับ่งชี� เพิ�มเติมตามพนัธกิจ

ตวับ่งชี� ที� 5.1 การพฒันากระบวนงานและระยะเวลา นายพิชยั  เหล่าศรีวจิิตร นายสมศกัดิA  นิโรจน์ กองกลาง 23621 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

ในการให้บริการ นางสาวรัชนี อธิบาย กองนโยบายและแผน 10170

ตวับ่งชี� ที� 5.2 ระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการ นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10133 ผอ. กองกลาง ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

น.ส.รัชนี อธิบาย กองนโยบายและแผน 10170 ผอ. กองนโยบายและแผน

นส.ธาราภรณ์ มาฆะสิทธิA กองบริการการศึกษา 28405 ผอ. กองบริการการศึกษา

นส.อมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 28410 ผอ. กองพฒันานกัศึกษา

ตวับ่งชี� ที� 5.3 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10133 ผอ. กองพฒันานกัศึกษา ผอ.  สาํนกังานอธิการบดีตวับ่งชี� ที� 5.3 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10133 ผอ. กองพฒันานกัศึกษา ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

นายโยธิน ทรัพยเ์จริญ กองนโยบายและแผน 10179

นายภาษิต ลิ�มประยรู กองบริการการศึกษา 28403

นส.อมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 28410

ตวับ่งชี� ที� 5.4 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร นายพิชยั เหล่าศรีวจิิตร กองกลาง 10133 ผอ. กองพฒันานกัศึกษา ผอ.  สาํนกังานอธิการบดี

นส.รัฐิกา เพช็รมุณี กองนโยบายและแผน 10179

นส.อมรรัตน์ เลขกาญจน์ กองบริการการศึกษา 10180

นส.อมัรา อินพึ�ง กองพฒันานกัศึกษา 28410
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ภาคผนวก ค 
ค�าเป	าหมายของการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ป การศึกษา 2559 
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ค	าเป�าหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ป"การศึกษา 2559 

 
ตัวบ	งช้ี ช่ือตัวบ	งช้ี ค	าเป�าหมาย คะแนน 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข*อ 5 คะแนน 

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข*อ 5 คะแนน 

2.2 ภาวะผู*นําของคณะกรรมการบริหารหน�วยงานและผู*บริหารทุก
ระดับของหน�วยงาน 

7 ข*อ 5 คะแนน 

2.3 การพัฒนาหน�วยงานสู�สถาบันเรียนรู* 5 ข*อ 5 คะแนน 

2.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ข*อ 5 คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข*อ 5 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข*อ 4 คะแนน 

5.1 การพัฒนากระบวนงานและระยะเวลาการให*บริการ 5 ข*อ 5 คะแนน 

5.2 ระดับความพึงพอใจของผู*รับบริการ ≥ ร*อยละ 80  5 คะแนน 

5.3 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข*อ 5 คะแนน 

5.4 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ข*อ 5 คะแนน 
 

 

- ผ�านมติการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบด ี
เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ@ 2560 

 


