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บทที ่1 

การประกนัคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
 

1. ความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต                    

ท่ีมีคุณภาพ โดยมีพนัธกิจหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิตบณัฑิต (2) ดา้นการวิจยั (3) ดา้นการบริการวิชาการ              
แก่สงัคม และ (4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อให้ผลลพัธ์ของการด าเนินการตามพนัธกิจ เกิดคุณภาพ และมีการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้น หน่วยงานสนับสนุนวิชาการซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่คณะ/สถาบัน                   
ท่ีจดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตและพนัธกิจดา้นอ่ืน ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดไว ้จึงตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพภายในเพ่ือรับรองคุณภาพกระบวนการและให้ความเช่ือมัน่ต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพของคณะ/สถาบนัดงักล่าว  

ปัจจุบนัมีปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการท่ีท าใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2) ความท้าทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้ งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน                
และการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต การประกอบอาชีพของบณัฑิตในอนาคต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตอ้งการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่สังคมวา่สามารถพฒันา องคค์วามรู้และ
ผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการสร้าง ขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน  

4) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งให้ขอ้มูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทั้งนกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป  

5) สังคมตอ้งการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได ้(accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล  

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2) พ .ศ . 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

  7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็น
กลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 8) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี                     
12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากบัให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศแนวทางการปฏิบติัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกนัคุณภาพของบณัฑิต ในแต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิา  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านกั หรือหน่วยงานสนบัสนุนในภาพรวมตาม
ระบบคุณภาพและกลไกท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

2) เพื่อใหส้ านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน ทราบสถานภาพของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์(goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเอง 

3) เพื่อให้ส านักหรือหน่วยงานสนับสนุนทราบ จุดแข็ง จุดที ่ควรปร ับปรุงตลอดจนได ร้ ับ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพฒันาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

4) เ พื่อ ใ ห้ข้อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ต ่ อ ผู ้ม ี ส่ ว น ไ ด ้ส่ ว น เ สี ย ท าใ ห้มั่น ใ จ ว่า             
ส านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน สามารถด าเนินงานท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

5) เพื่อให้มหาวิทยาล ัย และหน่วยงานที่ เ กี่ยวข ้อง มีข ้อมูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนบัสนุนการบริหารจดัการในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

3. การประกนัคุณภาพภายใน 
3.1 ระบบ หลกัเกณฑ์  
หลักเกณฑ ์การรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพการศึกษา ใหพ้ิจารณาจากประเด็น

ต่อไปน้ี 
1) ระบบการประกัน คุณภาพภายในของส าน ัก /สถาบ ันห รือหน่วยง านสนับสนุน  จะตอ้ง

ค านึงถึงตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีใช้เป็นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือ 
การประกันคุณภาพการภายใน หน่วยงานสนับสนุนท่ีไดก้ าหนด 
 2) ผลการปฏิบติังานของส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้
 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และการพฒันาหน่วยงานตามภารกิจ  
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 3.2 วธีิการรายงานผล ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัดงัน้ี 
1) ให้ส านักห รือหน่วยงานสนับสนุน  จัดให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบการด าเนินการด้านการ

ประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหาร และติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสาน
กบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การบริหารจดัการในระดบัต่าง ๆ จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ให้ส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน พฒันาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีประกนั
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพภายใตก้รอบนโยบาย
และหลกัการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

3) ใหส้ านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน ด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารจดัการ 
  4) ให้ส านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน จดัใหมี้ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  

ทั้งน้ีใหแ้ต่ละส านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน จดัใหมี้ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามท่ีเห็นสมควร 
 

3.3 การรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่ส านัก

หรือหน่วยงานสนับสนุน ต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ือง หน่วยงานต้องจัดท ารายงานผลการ
ด า เนินงานตามตัวบ่ง ช้ีประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนที่หน่วยงานรับผิดชอบเสนอต่อ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง เพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

4. แนวทางการจดักระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน 

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานไดท้ราบสถานภาพท่ีแทจ้ริง อนัจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น คณะผูป้ระเมินและหน่วยงานรับการประเมินจ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่ง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2553  

 ทั้งน้ี หน่วยงานตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของหน่วยงาน ดงัน้ี 

1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปใชป้รับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการไดท้นั
ในปีงบประมาณถดัไป 

2) เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ส่งให้มหาวิทยาลัย  
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัส้ินปีงบประมาณของส านกัหรือหน่วยงานสนบัสนุน 
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4.1 หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานสนบัสนุน หมายถึง หน่วยงานสายสนบัสนุนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

1. หน่วยงานในสงักดัส านกังานอธิการบดี 

2. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

3. ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. สถาบนัวจิยัและพฒันา 

5. สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
 

5. ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็นกรอบส าคญัในการตรวจสอบประเมินระดบัคุณภาพ

ของการด าเนินงานของหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

เป็น 2 กลุ่มตวับ่งช้ี คือ กลุ่มตวับ่งช้ีหลกั และตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้ก าหนดการประกนัคุณภาพ

ภายในท่ีพฒันาข้ึน โดยครอบคลุมพนัธกิจหลกัของหน่วยงานสายสนบัสนุนวชิาการ ดงัน้ี 
 

1. ตวับ่งช้ีหลกั 

กลุ่มมาตรฐานตวับ่งช้ี องค์ประกอบ ตวับ่งช้ีหลกั 

กลุ่มมาตรฐาน 

ตวับ่งช้ีพืน้ฐาน 

1. แผนกลยุทธ์ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 

2. การบริหารจดัการ 2.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้   

และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

2.3 การบริหารความเส่ียง 

2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 

2 .5  ระบบและกลไกการท า นุบ า รุง ศิลปะและ

วฒันธรรม 

3. การเงนิและงบประมาณ 3.1 การจดัท ารายงานทางการเงิน 

4. ระบบประกนัคุณภาพ 4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

5. ผลการด าเนินงานตาม

ภารกจิของหน่วยงาน 
(ตวับ่งช้ีเฉพาะ) 
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2. ตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน 

กลุ่มมาตรฐานตวับ่งช้ีเฉพาะ ตวับ่งช้ีเฉพาะ 

หน่วยงานสนบัสนุนท่ี

รับผิดชอบ 

ตวับ่งช้ีระดบัมหาวทิยาลยั 

5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของ

มหาวทิยาลยั 

กองพฒันานกัศึกษา 5.2 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5.3 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

กองพฒันาอาคารและสถานท่ี 5.4 มาตรการประหยดัพลงังาน  

5.5 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษาและสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ 

ส านกัส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

5.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหน่วยงานในส านัก

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

5.7 ระดบัความส าเร็จของการจดัส่งฐานขอ้มูลนกัศึกษา 

5.8 ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการงาน

ทะเบียน 

5.10 ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา 

5.11 ระบบและกลไกอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

5.12 ระบบและกลไกการติดตามการด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

5.14 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

5.15 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ า 

สถาบนัถ่ายทอด 

เทคโนโลยสู่ีสงัคม 

5.16 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สงัคม 

5.17 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม 

ส านกัวทิยบริการ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.18 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและพฒันา

คุณภาพการศึกษาและท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ 
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กลุ่มมาตรฐานตวับ่งช้ีเฉพาะ ตวับ่งช้ีเฉพาะ 

5.19 มีการพฒันาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทนัสมยั หลากหลาย และเพียงพอ

ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

5.20 ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ 

5.21 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข 

 

ส าหรับรายละเอียดของตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ีพ้ืนฐานอยูใ่นบทท่ี 3 และตวับ่งช้ีเฉพาะอยูใ่น

บทท่ี 4 ของคู่มือฉบับน้ี ส าหรับให้หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้ งตัวบ่งช้ีท่ี                        

ใช้ประเมินปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ เพ่ือประโยชน์ของทุกหน่วยงานในหน่วยงาน                     

สายสนบัสนุนในการน าตวับ่งช้ีดงักล่าวไปใช ้
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บทที ่2 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1. ขั้นตอนการประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 

 1.1 การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยีย่มของผู้ประเมนิ 
1.1.1 การเตรียมรายงาน  

ก. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ข. จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ี 
 1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ีตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลา เดียวกบัท่ีน าเสนอใน

รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัช่ือเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง  
   2)  การน าเสนอเอกสารให้บรรจุ หรือจดัเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไวบ้นระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ซ่ึงท าให้การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการคน้หาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเร่ือง
การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานของหน่วยงาน 

 
1.1.2 การเตรียมบุคลากร  

ก. การเตรียมบุคลากรในหน่วยงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคญั ๆ อาทิ การประเมินคุณภาพ

คืออะไร มีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร ศึกษาเกณฑต์วับ่งช้ีประกนัคุณภาพ

ภายในท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ   
2) เ น้น ย  ้ ากับ บ ุค ล า ก ร ใ น ก า ร ใ ห้ค ว า ม ร่ว ม มือก า ร ต อบ ค าถ า ม ห รื อ ก า ร สัมภาษณ์                               

โดยยดึหลกัวา่ตอบตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
3) เปิดโอกาสให ้มีการอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น เพื ่อสร้า งความกระจ่างใน                             

การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
4) เน้นย  ้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคน                                  

ท่ีตอ้งร่วมมือกนัท าอยา่งต่อเน่ือง 
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ข. การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม จ าเป็นตอ้งมีบุคลากร จ านวน 1-3 คน                  
ท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งคณะผูป้ระเมินกบับุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูป้ระสานงานควรเตรียมตวั ดงัน้ี 

 1)  ท าความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด 
   2) ท าความเขา้ใจอยา่งดีกบัภารกิจของหน่วยงาน และมหาวทิยาลยัเพ่ือสามารถใหข้อ้มูลต่อผูป้ระเมิน 
รวมทั้งตอ้งรู้วา่จะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีตนเองไม่สามารถตอบได ้
   3)  มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ของผูท่ี้คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ขอ้มูลอย่าง
ครบถว้น 
   4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูท่ี้จะให้ขอ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน วา่จะเชิญ
มาเวลาใด หอ้งใด หรือพบกบัใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินก าหนด 
   5)  เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสามารถประสานงานแกไ้ขได้
ทนัที 

 
1.1.3 การเตรียมสถานทีส่ าหรับคณะผู้ประเมนิ 

ก. หอ้งท างานของคณะผูป้ระเมิน 
1) จดัเตรียมห้องท างานและโต๊ะท่ีกวา้งพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดยเป็นห้องท่ีปราศจาก

การรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ (ถ้ามี) อุปกรณ์เคร่ืองเขียน/ส านักงาน ในห้องท างาน                   

และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ใหค้ณะผูป้ระเมินพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
3) จดัเตรียมโทรศพัทพ์ร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไวใ้นหอ้งท างานหรือบริเวณใกลเ้คียง 
4) ห้องท างาน ควรจดัมุมอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ตลอดจนสาธารณูปโภคอ่ืนไวใ้นห้อง  ส่วนอาหาร

กลางวนัควรจดัอยูใ่กลก้บัหอ้งท างานหรือท่ีใกลเ้คียง 
5) ควรประสานงานกบัคณะผูป้ระเมิน (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อทราบความตอ้งการอ่ืน ๆ  

ข. ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร นักศึกษา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ฯลฯ ควรจัดไวเ้ป็น             
การเฉพาะ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 
1.1.4 การเตรียมการประสานงานกบัทมีคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ 

ก. ส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน เสนอช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานท่ีท างาน  
ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  มายงัส านกังานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อท่ีจะด าเนินการจดัท า
ค าสั่งแต่งตั้ง จดัท าหนงัสือเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ  ทั้งน้ีมีแนวทางเสนอช่ือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ดงัน้ี 

1) ประธานคณะกรรมการประเมิน เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน      
โดยประธานตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
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2) คณะกรรมการประเมิน เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อยา่งนอ้ย 2 คน   

ข. การประสานงาน ควรประสานงานกบักรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจดัตารางเวลาเขา้ตรวจเยี่ยมการให้ขอ้มูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการ
เพ่ิมเติมก่อนการตรวจเยีย่ม การนดัหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
1.2  การด าเนินการของส านักหรือหน่วยงานสนับสนุนระหว่างการตรวจเยีย่มเพ่ือประเมนิคุณภาพ 

1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจงวตัถุประสงค์และ
วธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชม  
หรือตอบค าถาม หรือรับการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดให้มีผูป้ระสานงานท าหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้ งน้ีเพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการขอ้มูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลงัเวลาราชการ ควรให้มีผูป้ระสานงานส่วนหน่ึงอยู่
อ  านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากคณะกรรมการประเมินฯ                   
เม่ือส้ินสุดการตรวจเยีย่ม ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอ้ความเห็นเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
1.3 การด าเนินการของส านกัหรือหน่วยงานสนับสนุน ภายหลงัการประเมนิคุณภาพ 

1) ผู ้บริหารระดับส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งผู ้เ ก่ียวข้องน าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะเขา้สู่การประชุมหรือสัมมนาระดบัต่างๆ เพื่อวางแผนพฒันา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการในการแกไ้ขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็งซ่ึงประกอบดว้ย
กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการก าหนดเวลาเร่ิมตน้จนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ล ะกิ จกรรม 
ตลอดจนผู ้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้ น  ทั้ งน้ีเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยแสดงให้เห็นว่าส านักหรือหน่วยงาน
สนับสนุน ช่ืนชมผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนและตระหนักว่าผลส าเร็จทั้ งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ส านักหรือหน่วยงานสนับสนุน ควรให ้ขอ้ม ูลยอ้นกลบัแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ                
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาผูป้ระเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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2. นิยามศัพท์ 

การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบติัเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
ไปด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงาน
ใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน  

การบรรลุผลการด าเนินงาน หมายถึง การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

การบริหารความเส่ียง คือ การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ งกระบวนการการด าเนินงานต่างๆ  
โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองคก์ารจะเกิดความเสียหาย เพ่ือใหร้ะดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อยูใ่นระดบัท่ีองคก์ารยอมรับไดป้ระเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้ งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเส่ียงน้ี                  
จะถูกวดัด้วยผลกระทบ  (Impact) ท่ีได้รับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นความเส่ียงตาม
ความหมายทัว่ไป  

2. ปัจจัยเส่ียง หมายถึง ตน้เหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว  ้ 
โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยวา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และท าไม ทั้งน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุ
ควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพ่ือจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3. ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั  

4. ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลยั เช่น รูปแบบการบริหาร สั่งการ  
การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างองคก์ร ระเบียบ ขอ้บงัคบัภายใน  

5. การประเมินความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจดัระดบัความ
เส่ียง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง 
โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าใหก้ารตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย  

6. ระดบัของโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง หมายถึง ความเป็นไปไดท่ี้เหตุการณ์จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเส่ียง ประวติัของการเกิดความเส่ียงในอดีต ผลจากระดบั
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การควบคุมในปัจจุบนั หรือการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถก าหนดระดบัของโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง (3), นอ้ย (2), และนอ้ยมาก (1)  

7. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซ่ึงอาจเกิดประการเดียวหรือ
หลายประการ โดยเกิดไดท้ั้ งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงความเสียหายท่ีเกิดกบัองคก์ร โดยพิจารณาจาก
ระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายท่ีมีต่อองค์กรในกรณีท่ีความเส่ียงนั้ นเกิดข้ึน สามารถแบ่งระดับของ
ผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง (3), นอ้ย (2), และ นอ้ยมาก (1)  

การประเมินผลส าเร็จ หมายถึง (1) คณะมีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
และ (2) มีการบูรณาการงานวชิาการแก่สงัคมการเรียนการสอนและการวจิยั  

การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ คือ การปรับปรุง/พฒันากระบวนการให้บริการซ่ึงอาจจะผ่านการ
ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือ การลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน หรือรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการหรือช่องทางการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน  

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา การวิเคราะห์สภาพการณ์จากปัจจยัภายในและภายนอก
เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในและภายนอกของมหาวิทยาลยัฯ  ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานการบริหารจดัการ  
อนัจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats)  
ของการด าเนินงาน  

การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อให้ทราบถึงผลผลิต  และ
ผลลพัธ์ เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การแก้ไขข้อร้องเรียน  หมายถึง  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนซ่ึงสมควรได้รับการแก้ไข  และท่ี                      
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถด าเนินการแกไ้ขเองได ้ 

ข้อร้องเรียน หมายถึง รายการท่ีผูรั้บบริการเสนอใหป้รับปรุง  

ข้อเสนอแนะ หมายถึง วิธีการใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการบริหาร ส านกั/
สถาบนั  

คุณภาพการให้บริการ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านกระบวนการ/ขั้ นตอน /                         
แนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีทุกหน่วยงานในหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการจดับริการแก่ผูรั้บบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและภายนอก  
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ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หมายถึง การพฒันาทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ทกัษะทางดา้นภาษาอาเซียน ทกัษะ

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะทางดา้นวชิาชีพเฉพาะและอ่ืนๆ 

ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ คือ ขอ้มูลในดา้นของบุคลากร, การจดัการศึกษา, งานวิจยั
และการบริการวชิาการ  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองครองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้
ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้ น              
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอ้งชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวญิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์ารภายนอก เป็นตน้  

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบขา้ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดมาปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

(1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ แผนการ
ปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
คลา้ยคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบติั
ราชการจะตอ้งมีทิศทางยทุธศาสตร์ และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจนมีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงาน ท่ีเป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบติังานโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใชท้รัพยากรทั้ง
ดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติั ราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม  

(3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด
และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ   
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

(4) หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและ ผลงานต่อ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
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(5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสยัและ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย           
ทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัท่ี 
เก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแกไ้ขปั้ญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะ
หุน้ส่วนการพฒันา  

(7) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการ ให้แก่บุคลากร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ  

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารราชการ
ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี            
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ               
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) คือ การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และ                  
เสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ  
โดยฉนัทามติไม่จ าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท์  

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั  หรือ แผนการบริหารจดัการ หรือ แผนการ
พฒันามหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 โดยมีเป้าหมายหลกัท่ีจะน ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนากา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีตอ้งการสะทอ้นวิสัยทัศน์ มุมมองของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการก าหนดทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัฯ ให้สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนืภายใตส้ภาวะ
การแข่งขนัในระดบัอุดมศึกษา การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากรและรูปแบบ
การอุปโภคบริโภค รวมทั้งความกา้วหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลยี การท าแผนยุทธศาสตร์จึงตอ้งมีการก าหนด
กรอบและเป้าหมายการพฒันาท่ีชดัเจน  

 



14 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

แผนการบริหาร หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์และการติดตาม  การบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์พนัธกิจ ของหน่วยงาน  

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์การพฒันาและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพฒันา

ความรู้ความสามารถ และทกัษะในสายงานท่ีปฏิบติั ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในการท างาน 



15 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

บทที ่3 
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 

ในบทน้ีเป็นรายละเอียดตวับ่งช้ีพ้ืนฐานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัท่ีทุกหน่วยงาน
จะตอ้งด าเนินการเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนระบบประกนัคุณภาพ ท่ีมุ่งสะทอ้นกระบวนการและผลของการด าเนินงานของหน่วยงานในภารกิจหลกัท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

 
องค์ประกอบ ตวับ่งช้ีหลกั ชนิดตวับ่งช้ี 

1. แผนกลยุทธ์ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน กระบวนการ 
2. การบริหารจดัการ 2.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน กระบวนการ 

 2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้  
และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

2.3 การบริหารความเส่ียง กระบวนการ 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ กระบวนการ 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง 

ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

3. การเงนิและงบประมาณ 3.1 การจดัท ารายงานทางการเงิน กระบวนการ 
4. ระบบประกนัคุณภาพ 4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ กระบวนการ 
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องค์ประกอบที ่1 แผนกลยุทธ์ 

 
ตวับ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

การจดัท าแผนพฒันาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากบัติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานตามพนัธกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงเป็นผลจากการวิเคราะห์ SWOT   
เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ตามบริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี              
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และถ่ายทอดสู่การปฏิบติั โดยมีการควบคุม ก ากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนดงักล่าวเพ่ือพฒันาหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พฒันาแผนยทุธศาสตร์พฒันาหน่วยงานจากการวเิคราะห์ SWOT ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ของมหาวทิยาลยัฯ และพฒันาไปสู่แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  

2. มีกระบวนการแปลงแผนยทุธศาสตร์ตามขอ้ 1 เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีและแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี
ครอบคลุมการด าเนินงานตามพนัธกิจของหน่วยงาน  

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย               
เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  

4. มีกระบวนการติดตามและการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา  

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัของแผนท่ีก าหนด  
6. เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา  
7. น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ไปใชใ้นการทบทวนแผนในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-2 ขอ้ 
การด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 
ตวับ่งช้ีที ่2.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

การพฒันาบุคลากรของหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการในปัจจุบนัมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมุ่งเนน้การพฒันา
โดยยึดหลกัสมรรถนะ (Competency) และการพฒันาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อใหบุ้คลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคญัเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กา้วทนัการ
เปล่ียนแปลง สามารถพฒันางานในหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ โดยการพฒันาท่ีเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนดา้น
บุคลากรและความตอ้งการของบุคลากร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลกัหรือ
วฒันธรรมองคก์รของหน่วยงานและครอบคลุมการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

2. มีการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัก าลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนเพ่ือใหบุ้คลากรท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบการติดตามใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏิบติังาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน                        

ถือปฏิบติั  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-2 ขอ้ 
การด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.2  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพทีส่อดคล้องกบัการปฏิบัตงิาน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสไดรั้บการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเป็น
การประเมินระบบการบริหารงานท่ีเป็นธรรมของผูบ้ริหาร  ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากร                
สายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพฒันาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงาน                 
ดว้ยการเขา้ร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการหรือวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งท่ีมี
ค่าใชจ่้ายและไม่มีค่าใชจ่้าย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0– 5 ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
 

วธีิการค านวณ : 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพฯ ตามสูตร  
 

จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
x 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
คะแนนท่ีได ้ = 
 

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
x 5 

80 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ  
2. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ โดยเขา้ร่วมอบรม/

ประชุม/สมัมนา/ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  
3. ไม่นบัซ ้ าแมว้า่บุคลากรคนนั้นจะไดรั้บการพฒันาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม  
4. สามารถนบัรวมการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาวชิาการหรือวชิาชีพท่ีจดัโดยหน่วยงานของตนเอง  
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.3 การบริหารความเส่ียง 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ระบบบริหารความเส่ียงเป็นการบริหารและควบคุมปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นสาเหตุ
ของความสูญเสียทั้งในรูปตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ดงันั้นเพ่ือใหร้ะดบัความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต อยูใ่นระดบัท่ียอมรับและควบคุมได ้โดยค านึงถึงการเรียนรู้วธีิการป้องกนัจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้
และโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
มัน่ใจวา่ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใชง้าน การปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตามบริบทและสภาพแวดลอ้มของ

หน่วยงาน ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของหน่วยงาน ตวัอยา่งเช่น  
 ความเส่ียงดา้นแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
 ความเส่ียงดา้นทรัพยากร  
 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  
 ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล  
 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก  
 ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ตามบริบทและสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน  

2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 1  
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและสูงมาก  โดยด าเนินการตามแผนก าหนด

ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและเสนอผลการด าเนินการต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน  
4. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

เพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
5. มีการน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ไปใชใ้นการปรับแผนหรือ

วเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.4  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

การสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งมีการจดัการความรู้โดยรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน  ประกอบดว้ย การระบุความรู้ การคดัเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้            
การเขา้ถึงขอ้มูล และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววธีิปฏิบติังาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการความรู้ในสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ การพฒันา
และครอบคลุมพนัธกิจของหน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้ และทกัษะอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจของหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู ้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit knowledge)                
เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดใน ขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ใน ตวับุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ                 
ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit knowledge)  

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน  หรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ท่ีเป็น                        
ลายลกัษณ์อกัษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.5  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 1 คร้ัง 

ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมทั้ งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ เป็นคะแนนระหวา่ง 0– 5 ก าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 ข้ึนไป  
 
วธีิการค านวณ : 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพฯ ตามสูตร  
 

จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม x 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
คะแนนท่ีได ้= 

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากร 
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม x 5 

100 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่3 การเงินและงบประมาณ 

 
ตวับ่งช้ีที ่ 3.1 การจดัท ารายงานทางการเงนิ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัจะตอ้งมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใชจ่้ายของ
การด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีสถาบนัไดรั้บ มีการจดัสรรงบประมาณและการจดัท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตอ้งแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่คงของสถาบนัได ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินท่ีเป็นไปตาม
แผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

2. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจ เพื่อการพฒันาหน่วยงานและ
บุคลากร  

3. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการบริหาร 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

4. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คง
ของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง  

5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด  

6. ผูบ้ริหารของหน่วยงานมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 
 



23 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบประกนัคุณภาพ 

 
ตวับ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงาน ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการมีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและการพฒันาของ
หน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ ใหมี้การด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการและผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามพนัธกิจของหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน และจดัส่งมหาวิทยาลยัตาม

ก าหนดเวลา 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนปรับปรุงการพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan) 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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บทที ่4 
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 

 
ในบทน้ีเป็นรายละเอียดตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบท่ี 4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในกลุ่มเกณฑ์

มาตรฐานตวับ่งช้ีเฉพาะ ซ่ึงตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงระดบัคุณภาพของผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ ไดแ้ก่ 

 
หน่วยงาน ตวับ่งช้ีเฉพาะ ชนิดตวับ่งช้ี 

หน่วยงานสนบัสนุนท่ี
รับผิดชอบ 

ตวับ่งช้ีระดบัมหาวทิยาลยั 

5.1 ระดบัความส าเร็จของการจดัเก็บขอ้มูลตาม ตวับ่งช้ี
คุณภาพของมหาวทิยาลยั 

กระบวนการ 

กองพฒันานกัศึกษา 5.2 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 
 5.3 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 

กองพฒันาอาคารและสถานท่ี 5.4 มาตรการประหยดัพลงังาน  กระบวนการ 
 5.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษาและ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
กระบวนการ 

ส านกัส่งเสริมวชิาการ 
และงานทะเบียน 

5.6  ระบบสารสน เทศเพื่ อการบ ริห ารจัดการของ
หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

กระบวนการ 

 5.7 ระดบัความส าเร็จของการจดัส่งฐานขอ้มูลนกัศึกษา ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

 5.8 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหาร
หลกัสูตร 

กระบวนการ 

 5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมินความพึงพอใจ
การใหบ้ริการงานทะเบียน 

กระบวนการ 

 5.10 ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา กระบวนการ 
 5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
กระบวนการ 

 5.12 ระบบและกลไกการติดตามการด าเนินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ 

กระบวนการ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์
 

กระบวนการ 
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หน่วยงาน ตวับ่งช้ีเฉพาะ ชนิดตวับ่งช้ี 
 5.14 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 
ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

 5.15 การ เผยแพ ร่ผลงานทางวิชาการและผลงาน
สร้างสรรคข์องอาจารยป์ระจ า 

ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

สถาบนัถ่ายทอด 
เทคโนโลยสู่ีสงัคม 

5.16 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สงัคม กระบวนการ 

 5.17 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สงัคม 

กระบวนการ 

ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.18 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนและพฒันาคุณภาพการศึกษาและท่ีคน้ควา้ดว้ย
ตนเองอยา่งเพียงพอ 

กระบวนการ 

 5.19 มีการพัฒนาห้องสมุด  แห ล่งเรียน รู้ทันสมัย 
หลากหลาย และเพี ยงพอตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

กระบวนการ 

 5.20 ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ กระบวนการ 
 5.21 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
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องค์ประกอบที่ 5 ผลการด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
 

ตวับ่งช้ีที ่5.1 ระดบัความส าเร็จของการจดัเกบ็ข้อมูลตามตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

หนา้ท่ีท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของหน่วยงานสายสนบัสนุน คือ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 
ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ส่งผลให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
และประการส าคญัท่ีสุด คือสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ งระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และ
ระดบัมหาวทิยาลยั 
 เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัจึงไดก้ าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามพนัธกิจหลกัของหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
จดัเก็บขอ้มูลตามตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 1)  กองนโยบายและแผน  2)  กองบริหารงานบุคคล   3)  กองคลงั   
4)  กองพฒันานักศึกษา  5)  ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  6)  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  7)  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  8) สถาบนัวจิยัและพฒันา  9) สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. มีการจดัเก็บขอ้มูลครบถว้นตามตวับ่งช้ีคุณภาพ 
3. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
4. มีการรายงานขอ้มูลตามตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีรับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
5. ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีให้ขอ้มูลเร่ืองท่ีเป็นพนัธกิจหลักของหน่วยงาน  

และรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 - 2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

6 ขอ้  
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ตวับ่งช้ีที ่5.2  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบันจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษยเ์ก่า ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้ งแต่การให้ค  าปรึกษา               
ทั้งดา้นวิชาการและการใชชี้วิต จดับริการขอ้มูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  
การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 
ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จดับริการใหค้  าปรึกษา แนะแนวการใชชี้วติ และการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาภายในสถาบนั  
2. มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นกัศึกษา  
3. จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา  
4. ประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
5. น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ขอ้มูล  เพ่ือส่งผลให้การประเมิน

สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา  
6. ใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.3 กจิกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด าเนินการทั้งโดยสถาบนัและโดยองคก์รนกัศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการ
พัฒนาสติ  ปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  และคุณธรรมจริยธรรม  สอดคล้องกับ คุณลักษณะของบัณฑิต                                 
ท่ีพึงประสงค ์
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมการพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนและการจดักิจกรรม  

2. ในแผนการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาใหด้ าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีใหค้รบถว้น  
 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั  
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  

3. จดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป  
5. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.4  มาตรการประหยดัพลงังาน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสานึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยการช่วยกัน
ประหยดัทรัพยากร ประหยดัพลงังานซ่ึงหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลกและสังคมได ้โดยการออกมาตรการใน
การประหยดัทรัพยากรหรือพลงังาน มีการแจง้เวียนให้บุคลากรในสังกดัทราบและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เช่นการ
เปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณ
การใชว้สัดุ การจดัการของเสีย (3Rs: Reduce Reuse Recycle) เป็นตน้ มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจ
ประเมินจากผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ  ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะตอ้งจัดท ารายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือมีการมอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน โดยก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จและค่าเป้าหมายท่ี

ตอ้งการบรรลุ 
3. มีการท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในมหาวทิยาลยัมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนพร้อมทั้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
5. มีการน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัมาใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุง

หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
  



30 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัควรมีความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ท่ีพกัของนกัศึกษา ฯลฯ และความพร้อม
ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและส่ิงอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส่ิงพิมพ ์วารสาร ฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ส่ิงสนบัสนุน
เหล่าน้ีตอ้งมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใชง้าน ทนัสมยั โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพฒันาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย ์
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ เช่น การซ่อมบ ารุง การปรับปรุงอาคารสถานท่ี                 
การปรับแต่งภูมิทศัน์โดยรอบมหาวทิยาลยั  

2. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือ
จดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา  

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยา่งนอ้ยในเร่ืองระบบ
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ  
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนอง

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
  



31 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของหน่วยงานในส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีสอดรับกบันโยบายและการวางแผนระดบัมหาวทิยาลยั 
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการบริหารการวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบัเพ่ือการปฏิบติังานตามภารกิจ
ทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพฒันา
หน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีนโยบายการสนับสนุนในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และน านโยบายสู่การปฏิบัติใน

หน่วยงานเพ่ือให้มีการเช่ือมโยงขอ้มูลและมีฐานขอ้มูลเป็นฐานเดียวกนัและสามารถก ากบัติดตามได ้เช่นระบบงานการ
วางแผนการด าเนินงานการปรับปรุงของหลกัสูตร ระบบการจดัตารางเรียนตารางสอน  

2. มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมการรับสมคัรนักศึกษา  
การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา การก ากับติดตามการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอน                  
ระบบการวางแผนการใชท้รัพยากรของหน่วยงาน 

3. มีบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ซ่ึงการด าเนินงานประกอบไปด้วย  การสอบทานข้อมูล                  
การก ากบัติดตาม การตรวจสอบขอ้มูลใหต้รงกบัฐานขอ้มูลหลกัไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั  

4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ เช่น รายเดือน รายไตรมาส น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและก ากบัติดตามและสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการ
ปฏิบติังานในปีต่อไปได ้ 

5. มีการประเมินผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและน าผลมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล  มีการน าเสนอ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการในระบบงานต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาระบบให้ดีข้ึน และมี
ระบบการติดตามการใชง้านและแจง้ปัญหาท่ีเกิดจากระบบงาน พิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการใชง้านของระบบใหมี้คุณภาพมากข้ึนพร้อมใชง้านต่อไป  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.7 ระดบัความส าเร็จของการจดัส่งฐานข้อมูลนักศึกษา 
ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ผลการด าเนินการจดัส่งฐานขอ้มูลนักศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็นการบนัทึกฐานขอ้มูลตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและแจง้ โดยสามารถสะทอ้นถึงการด าเนินงานของ
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ร้อยละของความส าเร็จในการจดัส่งขอ้มูลนักศึกษาตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและแจง้ โดยเทียบเป็นคะแนนเตม็ 5 = ด าเนินการไดร้้อยละ 90  

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
คะแนนท่ีได ้= 
 

ร้อยละของความส าเร็จในการจดัส่งขอ้มูลนกัศึกษาท่ี สกอ. แจง้ 
x 5 ร้อยละของความส าเร็จในการจดัส่งขอ้มูลนกัศึกษาท่ี สกอ.  

แจง้ใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตวับ่งช้ีที ่5.8 ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อม
ของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลกัสูตรอย่าง
สม ่าเสมอตามหลกัเกณฑแ์ละตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทาง
ปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. หน่วยงานมีระบบและกลไกสนบัสนุนการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามให้ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. หน่วยงานมีระบบและกลไกสนับสนุนให้มีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ 

5. หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ 1 - 4 และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานใน
คร้ังต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมนิความพงึพอใจการให้บริการงานทะเบียน 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

การจดับริการท่ีมีคุณภาพให้นกัศึกษาตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ การบริการใหมี้มาตรฐาน อนัจะน ามา
ซ่ึงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี นกัศึกษาเกิดความพึงพอใจ เป็นการยกระดบัคุณภาพการปฏิบติังาน  การพฒันาคุณภาพงาน
บริการของงานทะเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีมาตรฐานคุณภาพ นับได้ว่าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีส านักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนควรมีการพฒันาคุณภาพงานบริการอยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบัคุณภาพการให้บริการให้ดี
ข้ึนกว่าท่ีมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากการปฏิบติังานการให้บริการของบุคลากรดว้ย
มาตรฐานเดียวกนัและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนั 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดตั้ งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจ                           
การใหบ้ริการ 

2. มีการจดัท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
3. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงไดร้้อยละ 80 
4. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงไดร้้อยละ 100 
5. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงจากผลส ารวจความ            

พึงพอใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีค่ามากกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
  



35 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.10 ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การผลิตบณัฑิต ถือเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติั โดยการจดัการศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานแก่นักศึกษา ในรูปแบบของการให้บริการทั้ งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพชั้นสูง 
รวมถึงการด าเนินชีวติ เพ่ือส่งเสริมให้นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะทางปัญญา ตลอดจนมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะ
พฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ในการท่ีสถานศึกษาจะสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและเป็นมาตรฐานไดน้ั้น นกัศึกษาท่ีสถานศึกษารับเขา้เพ่ือศึกษาต่อ เป็นอีกหน่ึงปัจจยั
หลกัท่ีส าคญั เพราะการคดัเลือกคุณสมบติัของนักศึกษาท่ีรับเขา้ในแต่ละหลกัสูตรนั้น ก็เปรียบเสมือนกบัการคดัเลือก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ก่อนน ามาผ่านกระบวนการบ่มเพาะน ามาซ่ึงผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ระบบและกลไกการรับนกัศึกษาจึงเกิดข้ึน เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาท่ีรับเขา้ เกณฑ์การ
คดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือกนกัศึกษา เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนด น าไปสู่การพฒันา
คุณภาพของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกการรับ
นกัศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันากระบวนการอยา่งเป็นรูปธรรมก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีดีต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนัตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั  

2. มีการก ากบักระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและก าหนดการรับนกัศึกษา 
3. มีกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสม เช่ือถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันกัศึกษาท่ีสมคัร

เขา้เรียน 
4. มีการวเิคราะห์ผลการรับสมคัรนกัศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบายการรับนกัศึกษาในปีต่อไป 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงกระบวนการรับนกัศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
 
 
 



36 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

อาจารยไ์ม่เพียงแต่เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้เท่านั้นแต่จะท าอย่างไรให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและ            
การด าเนินชีวิต ระบบและกลไกอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  เน่ืองจาก
อาจารยเ์ป็นผูใ้กลชิ้ดนักศึกษามากท่ีสุดจะเป็นผูท่ี้รวบรวมและทราบขอ้มูลของนักศึกษาทุกคน รู้จุดเด่นหรือลกัษณะ
พิเศษของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีตอ้งส่งเสริม พร้อมทั้งรู้จุดดอ้ยท่ีตอ้งแกไ้ข นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัจะตอ้ง
ปรับตวัในหลายๆดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นการเรียนและดา้นการด าเนินชีวติ ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จึงมีบทบาทก่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และการปรับตวัควบคู่กนัไปกบัการ
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นต่างๆ เช่น ทางดา้นวิชาการ ดา้นกิจกรรม ดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ การปรับตวั
เขา้กบัสังคม การวางแผนและการเตรียมตวัเพ่ืออาชีพ ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพและมีความส าคญัต่อการสร้างความส าเร็จของนกัศึกษา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบติัหน้าท่ีการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร /
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

2. มีการจดัท าแผนขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนด  
3. มีการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน  
4. มีการรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
5. มีการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีต่อไป  

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.12  ระบบและกลไกการตดิตามการด าเนนิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อม
ของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลกัสูตรอย่าง
สม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ ์และตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดแนวปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
2. มีการใหค้วามรู้และจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 
3. มีการรวบรวมขอ้มูลผลด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัหลกัสูตร 
4. มีการประเมินผลและวเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
5. มีการน าผลมาวางแผนการด าเนินการพฒันา ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงาน
ท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้ ทั้งการสนบัสนุน
ดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยัจากงบประมาณของสถาบนัใหก้บับุคลากร ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะ
แก่อาจารยแ์ละนกัวิจยั การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจยั

ของมหาวทิยาลยั และมีการติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นตามระบบท่ีก าหนด  
2. สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นประเด็นต่อไปน้ี  

 (1) แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 
  (2) กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดง 
 งานสร้างสรรค ์และวารสารวจิยั  

3. จดัสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 
4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 

การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวจิยั มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกยอ่งอาจารย ์และนกัวจิยั

ท่ีมีผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคดี์เด่น  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.14  เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ีไดรั้บ
จากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนบัสนุนการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเน้น
ของสถาบัน นอกจากนั้ นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยงัเป็นตวับ่งช้ี                   
ท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวจิยัของคณะ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจยัประจ าโดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง                 
0 – 5 โดยใชเ้กณฑข์องกลุ่ม ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิาดงัน้ี  

1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 

5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
2. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 

5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ =   
 
 
 

 
2.  แปลงค่าท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
คะแนนท่ีได ้= 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
x 5 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
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3. สรุปคะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยั  
คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะ 

 
หมายเหต ุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา  และนับ เฉพาะท่ีป ฏิบั ติ งานจ ริงไม่นับรวม                            
ผูล้าศึกษาต่อ  

2. ใหน้บัจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสญัญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  
3. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงินสนบัสนุนงานวจิยั ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุนหรือหลกัฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ  กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน                  
ใหแ้บ่งเงินตามสดัส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละคณะ  

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา              
รับทุนโดยอาจารยป์ระจ าหรือนกัวจิยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวจิยัสถาบนัท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกัวจิยั
เป็นผูด้  าเนินการ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.15  การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการแสดงให้เห็นวา่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัไดส้ร้างสรรค์ ข้ึนเพ่ือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ งเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูใ่นรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 ผลงานไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคมท่ีผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการ
ขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ โดยมีวธีิการคิดดงัน้ี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัเป็น
คะแนนระหวา่ง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวชิาดงัน้ี  

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค 2  
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น                  
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป  

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น                    
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัตามสูตร  

 
ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทั้งหมด 
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2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
คะแนนท่ีได ้= 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการ 
ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
 
ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 

 
-  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ  

0.40 
 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ .อ .หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร                      
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร  

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏ               
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 
 

-  บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ ระดบันานาชาติ
ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556               
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ ์             
ในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 
 

-  บทความวจิยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการ                       
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน             
ทางวชิาการ พ.ศ.2556  
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ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
-  ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร  
-  ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  
-  ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ  
-  ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน  
-  ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  
-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง                   
ทางวชิาการแต่ไม่ไดน้ าขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ  

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แลว้ การตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร  
หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ 
 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ online  
0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั  
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย  
 
หมายเหตุ: ต าราหรือผลงานทางวชิาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวชิาการ กองบริหารงานบุคคลเป็นผูส้นบัสนุนขอ้มูลให้กบั
สถาบนัวจิยัและพฒันา 
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ตวับ่งช้ีที ่5.16 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลกัอีกอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการ
บริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม                
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวชิาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนการใชป้ระโยชน์จนเกิดผลลพัธ์ท่ีสร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดระบบและกลไกในการบริการวชิาการแก่สงัคม  
2. ก าหนดชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคมโดยมีความร่วมมือระหวา่งคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า  
3. จดัท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 2  
4. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ  3                   

โดยมีจ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของอาจารยท์ั้งหมดของสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งมีอาจารยม์าจากทุกคณะ  
5. มีการติดตามประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  
6. มีการน าผลการประเมินในขอ้ 5 เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงานและน าขอ้เสนอแนะไปพฒันาระบบ

และกลไกการใหบ้ริการวชิาการในปีถดัไป  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.17 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพ่ึงของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของ
สถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2 ) การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการทางวชิาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอก
สถาบนั 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. หน่วยงานมีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ                 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั  

2. หน่วยงานมีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยวชิาชีพ  

3. หน่วยงานมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสงัคม  
4. หน่วยงานมีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการ                

ทางวชิาการ  
5. หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.18 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการศึกษาและทีค้่นคว้า 
        ด้วยตนเองอย่างเพยีงพอ 

ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

หน้าท่ีหน่ึงของสถานศึกษา คือการเอ้ือโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน              
เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันา การเรียนการสอน การท าวิจยั
ไดดี้ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนจึงสามารถศึกษาคน้ควา้ ท าส่ือการสอนและน าเสนอผา่นจอ (Screen) หนา้ห้องเรียน หรือห้อง
ประชุม หรือ ผ่านจอคอมพิวเตอร์(Monitor) ของผู ้เรียนได้โดยสะดวกโปรแกรมของบางวิชา ผู ้เรียนสามารถ                           
น าแผ่นโปรแกรมซ่ึงบรรจุไวใ้นจานบนัทึกโปรแกรม (Disc) น าไปเรียนหรือศึกษาดว้ยตนเองท่ีบา้นหรือท่ีอ่ืนไดด้ว้ย 
ติดขดับางเร่ืองก็สามารถน ามาถามอาจารยผ์ูส้อนได ้
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้ น ามาประมวลและวิเคราะห์  เพื่อวางแผนการจดัสารสนเทศส าหรับ   
การเรียนการสอน (P)  

2. มีการด าเนินงานเพ่ือจดัหาและพฒันาสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม (D)  
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจดัการสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนจ าแนกตามกลุ่มผูใ้ช้ใน   

แต่ละคณะ/สถาบนั/หน่วยงาน (C)  
4. มีการน าผลการประเมินการจัดการสารสนเทศมาป รับป รุงระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ                             

และด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (A)  
5. มีการน าขอ้มูล/ผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนการจดัหา/พฒันาสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน

ขององคก์รท่ีมีหลกัฐานท่ีปรากฏชดัเจน (A)  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.19  มกีารพฒันาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทนัสมยั หลากหลาย และเพยีงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนทรัพยากรและทางดา้นกายภาพอยา่งครบถว้น 
โดยเฉพาะการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่ออ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อนักศึกษา อาจารยแ์ละ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนดา้นการเรียนการสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ เช่น เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  และสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ                       
การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นวา่เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการพฒันาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นปฏิบติั/คน้ควา้ตามอธัยาศยั (P)  

2. มีการพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการพฒันาหอ้งสมุด (D)  
3. มีการประเมินการใหบ้ริการหอ้งสมุด ดา้นการส่ือสาร/ใหก้ารเรียนรู้ ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ จ าแนกตาม

กลุ่มผูใ้ชใ้นแต่ละคณะ/สถาบนั/หน่วยงาน (C)  
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของนักศึกษาและผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัไวท้ั้ ง

ดา้นคุณภาพและปริมาณอยา่งเป็นระบบ (C)  
5. มีการน าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพ่ือพฒันาและด าเนินการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ผูใ้ชบ้ริการรวมทั้งการพฒันา/ปรับปรุงการบริการของหอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง (A)  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.20  ประสิทธิภาพของการให้บริการ 
ชนิดตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

มีการจดัทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม และระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนัธกิจในการจดัการศึกษา
เนน้การปฏิบติั และนกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการพฒันาการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (P)  
2. มีการพฒันาการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (D)  
3. มีการประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดา้นความเร็ว เสถียรภาพ ความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

ระดบัความปลอดภยั ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ (C)  
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของนักศึกษาและผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ (C)  
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียน รู้                           

ท่ีตอบสนองผูใ้ชบ้ริการรวมทั้งมีระบบการพฒันา/ปรับปรุงการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง (A)  
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
การด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที ่5.21 ร้อยละของข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไข 
ชนิดตวับ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 

ข้อร้องเรียน  หมายถึง รายการท่ีผูรั้บบริการเสนอใหป้รับปรุง  
การแก้ไขข้อร้องเรียน  หมายถึง การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนซ่ึงสมควรได้รับการแก้ไข  และท่ี                   

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถด าเนินการแกไ้ขเองได ้ 
 
สูตรการค านวณ  

ขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข 
x 100 

ขอ้ร้องเรียนทั้งหมด 
 
ตวัอย่าง  

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการดว้ยวิธีการต่างๆ อาทิ ตูรั้บฟัง
ความคิดเห็น หนังสือร้องเรียน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เวบ็บอร์ด ฯลฯ จ านวน 10 รายการ โดยส านกัฯ ไดด้ าเนินการ
แกไ้ขขอ้ร้องเรียน จ านวน 7 รายการ สามารถแกไ้ขได ้7 รายการ จะไดรั้บคะแนนเท่ากบัร้อยละ 70 ดงัน้ี 
 

7 x 100  
= 70% 

10 
 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40 – 49 ร้อยละ 50 – 59 ร้อยละ 60 – 69 ร้อยละ 70 – 79 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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บทที ่5 
แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกนัคุณภาพภายใน 

 
หน่วยงานต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน และสอดคลอ้งกับมหาวิทยาลยั โดยตอ้งพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติดว้ย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีประเทศก าหนด และมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเนน้ จุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล               
เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ดงันั้น ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในดงักล่าว 
อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมระดับหลกัสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสอดคลอ้งกับระดับมหาวิทยาลยั                
โดยหน่วยงานตอ้งควบคุมใหมี้การด าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ 
โดยมีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผูรั้บผิดชอบ/ผูบ้ริหาร/ผูเ้ก่ียวข้อง/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม  
เม่ือครบหน่ึงปีการศึกษาก็ตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพดงักล่าว  เพื่อน าไปปรับปรุง
พฒันาในปีถดัไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการ
ปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจง้ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้ ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์                
การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                   
ท่ีคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจดัท าข้ึน  

การสรุปผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีองค์ประกอบในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบท่ี 1 แผนกลยทุธ ์
องคป์ระกอบท่ี 2 การบริหารจดัการ 
องคป์ระกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ  
องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพ 
องคป์ระกอบท่ี 5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
โดยมีตัวบ่งช้ีทั้ งหมด  29  ตวับ่งช้ี ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีจ านวนตวับ่งช้ีแตกต่างกันตามพนัธกิจของแต่ละ

หน่วยงาน และหน่วยงานสามารถก าหนดตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงานเพ่ิมเติมได ้ 
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การสรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน พจิารณาดงันี ้
 
คะแนนรวมเฉล่ียทุกตวับ่งช้ี =     
 
 
 

 
ซ่ึงการแปลผลจะเป็นการอธิบายวา่ 

คะแนน ผลการประเมนิ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 -2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
ตวัอย่าง  เช่น  หน่วยงานมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการ จ านวน 11 ตวับ่งช้ี และมีคะแนนรวมของทุกตวับ่งช้ีเท่ากบั 40 

  

คะแนนเฉล่ีย   =   

 
 

    =  3.63    การด าเนินงานอยูใ่นระดบัดี 

 
 

คะแนนรวมของตวับ่งช้ีทั้งหมด 

จ านวนตวับ่งช้ีทั้งหมด 

40 
11 
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บทที ่6 
หลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

องค์ประกอบที ่1  แผนกลยุทธ์ 
ตวับ่งช้ีที ่1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. พฒันาแผนยุทธศาสตร์พฒันาหน่วยงานจากการ
วเิคราะห์ SWOT ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ  และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยทุธ์ทางการเงิน  

1.1 มีการวเิคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
1.2 รายงานการประชุมของหน่วยงานท่ีมีวาระเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผา่นมา 

2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ  1                  
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามพนัธกิจของ
หน่วยงาน  

2.1 มีการจดัท าแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบติัการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 
2.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี  ครบทุก             
พนัธกิจของหน่วยงาน  
2.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างแผน
ยทุธศาสตร์กบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พฒันาสู่การปฏิบติั 
โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบ ตัวช้ีวดั และค่าเป้าหมาย  
เพื่อว ัดความส าเ ร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  

3.1 มีการจัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้ งเป้าหมาย  (target)  
ของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีจะใชว้ดัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้งน้ีควรจดัท า
พร้อมกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
3.2 มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินการตามตวับ่งช้ีเขา้มีส่วนร่วมใน
การจดัท าตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับของ
ทุกฝ่ายอนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดร่วมกนั 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
4. มีกระบวนการติดตามและการด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์ อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา  

4 . 1  มี ก ารพัฒนาระบบการ ติ ดต ามการด า เ นิ นง าน  
ตามแผนปฏิบติัการวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการ
รายงานผลการด าเนินตามตวับ่งช้ีเทียบกบัค่าเป้าหมายเสนอ
ต่อผูบ้ริหารในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น  3 เดือน หรือ 6 เดือน  
หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
น าเสนอแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 
4.2  หลักฐานท่ีแสดงถึงการรายงานผลการด า เนินงาน                        
ต่อผูบ้ริหารหน่วยงานและ/หรือท่ีประชุมผูบ้ริหารหน่วยงาน 
เช่น รายงานการประชุม  

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จ
ตามตวัช้ีวดัของแผนท่ีก าหนด  

5.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์โดยการ
เปรียบเทียบผลของตวับ่งช้ีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กบัค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินท่ีไดบ้รรจุเขา้วาระเพื่อ
พิจารณาในท่ีประชุมของหน่วยงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา  

6.1 มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

7. น าข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวทิยาลยั ไปใชใ้นการทบทวนแผนในปีต่อไป 

7 . 1  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ท่ี ไ ด้ รั บ ม า แ ล ะ มี ก า ร จั ด ท า                                
แผนการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
7.2  มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี    
ท่ีไดรั้บการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 
 



54 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

องค์ประกอบที ่2 การบริหารจดัการ 
ตวับ่งช้ีที ่2.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีแผนการบริหารและแผนการพฒันาบุคลากร 
สายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลจุดแขง็ จุดอ่อน
ด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากร   
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์
และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานและครอบคลุมการพัฒนาทักษะ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

1.1 ขอ้มูลอตัราก าลงัของบุคลากรในปัจจุบนั รวมทั้งท่ีตอ้งการ
ในอนาคตอยา่งนอ้ย 5 ปีขา้งหนา้ เพื่อใชใ้นการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน ก าหนดอัตราก าลังท่ี
ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  และการ
พฒันางานประจ า  ก าหนดแผน  การจา้งงานและวธีิการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดีให้เข้ามาสู่
กระบวนการคดัสรร อาจมีการสรรหาทั้ งจากภายนอกและ
ภายในสถาบนั 
1.2 ขอ้มูลจากการส ารวจความตอ้งการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากร  เพื่อให้ไดรั้บการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหัวหนา้หน่วยงานสามารถประเมิน
ความตอ้งการน้ีได ้   
1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถ (competencies) ท่ีจ  าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ  
และฝึกอบรมให้ผูป้ฏิบัติงานมีความเขา้ใจในวิธีการท างาน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ
และทกัษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน  
1.4 ขอ้มูลป้อนกลบัของผลการปฏิบติังานและผลการพฒันา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานหรือมีขอ้ตกลงในการท างานและ
ใชเ้พ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ชมเชย  ใหร้างวลั ตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
1.5 ขอ้มูลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนดา้นทรัพยากรมนุษยว์า่
มีประเด็นใดบา้งท่ีควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข
แผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ  
และความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน และของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
2. มีการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

2 .1  มีการวิ เ คราะ ห์งาน  (job analysis) โดยก าหนดให้                                
มีค าอธิบายลกัษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบติั 
เฉพาะต าแหน่ง  (job specification) รวมทั้ งความสามารถ 
(competencies ) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ผู ้ปฏิบัติงาน
เขา้ใจในงาน 
2.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (job evaluation) ท่ี มี
รูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการ                 
เขา้ – ออก ของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณา  หาแนวทาง
การปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผล 
2.3 มีการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
และเส้นทางเดินของต าแหน่งงานท่ีก าหนด รวมทั้ งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญั
ก าลงัใจให้บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้บุคลากร
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างานให้น่าอยู่ ตั้ งแต่
สภาพแวดล้อม  บรรยากาศการท างาน  การจัดสวัสดิการ  
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน                  
การสร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน 
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวลัของ
บุคลากรสายสนับสนุน  เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้
รางวลัต่างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็ว มีการกระตุน้และช่วยเหลือผูท่ี้มีศักยภาพเพ่ือ
ขอรับรางวลัในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับ
รางวลั ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวลัหรืองาน
ธุรการอ่ืนๆ 
3.3 มีการยกยอ่งให้เกียรติผูไ้ดรั้บรางวลัโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพนัธ์ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัทั้งภายในและภายนอก
สถาบนั จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
3.4 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
การท างาน  มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้ ง ระหว่าง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพฒันา
งานร่วมกนั 
3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกนัและ
ส่งเสริม มีสวสัดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลงั
กายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนบัสนุนดา้นสถานท่ีออกก าลงักาย 
สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญในการแนะน าดา้นการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

4 .1  ทุกหลัก สูตรการ ฝึกอบรม ห รือ ทุกโครงการ ท่ี มี
วตัถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน  
ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการอบรมหรือการพัฒนาเ พ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใช้
ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชก้ลไกการ
ติดตามผลการน าความรู้และทกัษะไปใช้ภายหลงัการอบรม
หรือพฒันา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็น
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 
หรือการพฒันา เป็นตน้ 

5. มีการให้ความ รู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร 
สายสนับสนุนและ ดูแลควบ คุมให้ บุ คลากร 
สายสนบัสนุนถือปฏิบติั  

5.1  หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  
และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรสาย
สนบัสนุนอยา่งสม ่าเสมอ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และแผนการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  

6.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการ
ปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมทั้งผลสมัฤทธ์ิ
ของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวช้ีว ัดผลการด าเนินงาน  (KPI) หรือเป้าหมายของ
แผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน โดยท่ี
ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้ นควรมีความ
เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
สายสนบัสนุนในรอบปีถดัไป 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับป รุงการบริหารการพัฒนาบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและ 
การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหาร
และการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพฒันา
บุคลากรสายสนบัสนุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.2  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะวชิาชีพทีส่อดคล้องกบัการปฏิบัตงิาน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมดท่ีมีสญัญาจา้งกบัมหาวทิยาลยัในรอบปีการศึกษา 
บุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา หมายถึง บุคลากร ท่ีหน่วยงานสนบัสนุนหรืออนุญาตใหไ้ปศึกษาต่อไป 
การฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน จะไม่นบัซ ้ า แมว้า่บุคคลนั้นจะไดรั้บการพฒันาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้น 

รอบระยะเวลา  : รอบปีการศึกษา  
 
ข้อมูลทีต้่องการ : 

1. จ านวนบุคลากรในปีการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบติังานจริง และลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 
3. ตารางสรุปจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมพนูทกัษะ ความรู้ ความสามารถดา้นต่างๆ  
4. เอกสาร/บนัทึก/หนงัสืออนุมติัใหเ้ขา้ร่วมรับการพฒันา  
5. รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม/สมัมนา/เสวนา ฯลฯ   
6. หนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรม (ถา้มี) 

 
ตวัอย่าง ตารางการจดัเก็บขอ้มูลจ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาเพ่ิมพนูทกัษะ ความรู้ ความสามารถดา้นต่างๆ  

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ วนัเดือนปี 
ช่ือการอบรม/

สัมมนา 
หน่วยงานทีจ่ดั 

การใช้
ประโยชน์/
การได้รับ
รางวลั 

หลกัฐาน
อ้างองิ 

1       
2       
3       
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.3 การบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง  และปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง ตามบริบทและสภาพแวดลอ้ม
ของหน่วยงาน  ท่ี ส่งผลต่อการด าเ นินงานตาม                 
พนัธกิจของหน่วยงาน ตวัอยา่งเช่น  
 ความ เ ส่ี ย งด้านแผนยุทธศาสต ร์ของ

หน่วยงาน  
 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั  
 ความเส่ียงดา้นทรัพยากร  
 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  
 ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้น                          

ธรรมาภิบาล  
 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก  
 ความ เ ส่ียงด้าน อ่ืน  ๆ  ตามบริบทและ

สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน  

1.1 วเิคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงท่ีส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความ
ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน 
1.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีน ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์
ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ด้านช่ือเสียง  คุณภาพการให้บริการ  รวมถึงความสูญเสีย
ทางดา้นชีวติบุคลากร และทรัพยสิ์นของสถาบนัเป็นส าคญั 
1.3 ปัจจยัเส่ียงหรือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอาจใชก้รอบ
แนวคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคน อาคารสถานท่ี  อุปกรณ์ 
วิธีการปฏิบัติงาน  สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก  
เป็นตน้ 
1.4 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติ
ของโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง โดยแสดงเป็น
รายงานผลการวเิคราะห์และระบุปัจจยัความเส่ียง  
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเส่ียง  

2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ในขอ้ 1  

2.1 ระดับความเส่ียงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงระดบัสูง กลาง ต ่า ได ้
2.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงทั้งในดา้น
ของโอกาสและผลกระทบ 
2.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจาก
ความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เส่ียงในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากขอ้มูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมปัจจยัเส่ียงใน
ปัจจุบนั 
2.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง  ให้ประเมินจาก
ความรุนแรง ถา้มีเหตุการณ์เส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความ
รุนแรงมาก  ถ้ากระทบต่อความเ ช่ือมั่นต่อคุณภาพการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
ใหบ้ริการของหน่วยงาน  ฐานะการเงิน ขวญัก าลงัใจและความ
ปลอดภยัของบุคลากร เป็นตน้ 
2.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนและ/หรือมาตรการ
บริหารความเส่ียง  
2.6 บนัทึกขอ้ความการจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนและ/หรือมาตรการบริหารความเส่ียงไปยงักองนโยบาย
และแผน 

3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความ
เส่ียงสูงและสูงมาก โดยด าเนินการตามแผน ก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เส่ียงและเสนอผลการด าเนินการต่อผูบ้ริหารของ
หน่วยงาน  

3.1  จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  
โดยต้องก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน และด าเนินการ
แกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
3.2 สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้เทคนิค  4T คือ 
Take การยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือควบคุมความ
เส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสท่ีหน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตวั
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เ ช่น  ช่ือเสียง  การฟ้องร้องจากการ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุม้ค่า คุณค่า) 

4. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน  และรายง านต่อคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

4.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตาม
แผนต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
4.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 

5.1 แผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถดัไปควรพิจารณาระดบั
ความเ ส่ียง ท่ี เห ลืออยู่หลังการจัดการ  ความเ ส่ียงและ
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทั้งความ
เส่ียงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานก ากบั 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.4  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ ท่ีสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาและครอบคลุมพนัธกิจของหน่วยงาน  

1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์ 
หรือวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน วา่มีประเด็นใดท่ี
มุ่งเนน้เป็นส าคญั หรือมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใดท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาใช้
ในการก าหนด แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการ
จดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
1 .2  บุคคล ท่ี เ ก่ียวข้องในการก าหนดประเด็นความ รู้                
ประกอบด้วย  ผู ้อ  านวยการ รองผู ้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน ท่ีก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไป
ตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน 
1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจดัการความรู้ โดยเน้น
เร่ืองการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายใน 
เป็นหลกั รวมทั้งประเด็นการจดัการความรู้ท่ีหน่วยงานมุ่งเนน้
ตามอตัลกัษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงการท างาน เทคนิคการ
เพ่ิมผลงานวจิยั/ผลงานวชิาการภายในหน่วยงาน เป็นตน้ 
1.4 รายงานการประชุมของหน่วยงานท่ีมีวาระเก่ียวขอ้งกบัการ
ก าหนดประเด็นความรู้  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้ 
และทักษะอย่า งน้อยครอบคลุมพันธกิจของ
หน่วยงานอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ในขอ้ 1  

2.1 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพฒันาความรู้
และทกัษะในการปฏิบติังาน 
2.2 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่นของบุคคลากร โดยเฉพาะด้านการ
ให้บริการ การปฏิบติังานตามภารกิจท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ
หน่วยงาน เ พ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ใน
กระบวนการจดัการความรู้ให้ไดอ้งค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาคุณภาพผลการด าเนินงาน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ 
ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ ท่ี ดีตามประเด็นความรู้ท่ี

3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมี
ผลงานดีเด่นทางดา้นวิชาการและผลงานทางดา้นวิจยั รวมทั้ง
ผลงานด้านอ่ืนๆ  ท่ีหน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้   
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
ก าหนดในข้อ  1 และ เผ ยแพ ร่ ไป สู่ บุ คลากร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  

เคล็ดลบั หรือนวตักรรม อย่างสม ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น  
การจัดประชุมสัมมนา  เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ
เจา้ของความรู้ เคลด็ลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 
3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการ
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนกัปฏิบติั
และเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้ งระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  เ พ่ือให้เกิด
วฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด
ใน ข้อ 1 ทั้ งท่ีมีอยู่ใน ตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันา และจดัเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Explicit knowledge)  

4.1 บนัทึกความรู้จากประเดน็ท่ีจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 

 

5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ใน 
ปีการศึกษาปัจจุบนั หรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร  (Explicit knowledge) และจาก
ความรู้  ทักษะของผู ้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบติังานจริง 

5.1 ผูรั้บผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
แหล่งต่างๆ เช่น นวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบับริบทของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 ผูรั้บผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆ 
และติดตามวดัผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกดา้นการจดัการความรู้มาปรับปรุงและพฒันาระบบ
และกลไกการจดัการความรู้ของหน่วยงาน 
5.4 ผูรั้บผิดชอบควรสรุปผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเป้าประสงค์
ท่ีก าหนดไวใ้นประเด็นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.5   ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
          อย่างน้อย 1 คร้ัง 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมดท่ีมีสญัญาจา้งกบัมหาวทิยาลยัในรอบปีการศึกษา 
บุคลากรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม หมายถึง บุคลากร สายสนบัสนุนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรมของมหาวทิยาลยั เช่น งานประเพณีสงกรานต ์งานแห่เทียนเขา้พรรษา งานลอยกระทง งานท าบุญตกับาตร 
เป็นตน้  

ทั้งน้ี จะไม่นบัซ ้ า แมว้า่บุคคลนั้นจะไดรั้บการพฒันาหลายคร้ังในปีการศึกษานั้น 
รอบระยะเวลา  : รอบปีการศึกษา 

 

ข้อมูลทีต้่องการ : 
1. จ านวนบุคลากรในปีการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบติังานจริง และลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั 
3. ตารางสรุปจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4. เอกสาร/บนัทึก/หนงัสืออนุมติัใหเ้ขา้ร่วมเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
5. รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม/สมัมนา/เสวนา ฯลฯ   
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องค์ประกอบที ่3 การเงนิและงบประมาณ 

ตวับ่งช้ีที ่ 3.1 การจดัท ารายงานทางการเงนิ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเ งิน 
หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงิน  
ท่ี เ ป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ท่ีก าหนดได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

1.1 มีแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหาร
ภารกิจของหน่วยงานในทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
1.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของ
ประชาคม ในกรณีท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรทรัพยากรอยู่
แลว้ควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
1.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ 
ส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกดา้นให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และมีแผนใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท า
ใหร้ายไดร้ายจ่าย เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติั
การในแต่ละพนัธกิจ เพ่ือการพฒันาหน่วยงานและ
บุคลากร  

หน่วยงานอาจจะมีวิธีการและหลกัการในการท างบประมาณ
ประจ าปีท่ีแตกต่างกนัได้ แต่อย่างไรก็ตามหลงัจากได้มีการ
จดัท างบประมาณประจ าปีเสร็จแลว้ก่อนท่ีจะน างบประมาณ
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ควรไดมี้การ
วเิคราะห์การใชไ้ปของเงินตามงบประมาณในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละปีมากนอ้ยเพียงใด 

2 .  เ ม่ื อวิ เ ค ร าะ ห์ ต ามภาร กิจ ของห น่วยง านแล้ว 
งบประมาณประจ าปีในแต่ละภารกิจมีความเพียงพอมากนอ้ย
เพียงใด 

3. เ ม่ือวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว 
งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากนอ้ยเพียงใด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการ
บริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

3.1 มีการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีอยา่งนอ้ยประกอบไปดว้ย
งบรายรับ ค่าใชจ่้ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก                   
6 เดือน  ปีละ  2 คร้ัง  เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้                    
หกัค่าใชจ่้ายแลว้หน่วยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใช้
ในกิจกรรมของหน่วยงานในช่วงถัดไป มีการน ารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบ้ริหารของหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

4. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์
ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มัน่คงของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง  

4 . 1  จัดท า ร า ย ง านการ ใช้ เ งิ น งบประมาณตามแผน                                  
การด าเนินงานเสนอผูบ้ริหารหน่วยงาน เป็นรายงานท่ีแจง้ให้
ผูบ้ริหารไดท้ราบว่า ไดใ้ชเ้งินตามแผนหรือไม่และไดใ้ชเ้งิน
กับ กิจกรรมใด  มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง                                 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  
ท าหน้าท่ีตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด  

5.1 หน่วยงานท่ีมีส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบ
ภายนอกอยู่แล้ว หากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ควรจดัให้มีผู ้ตรวจสอบภายนอก
เขา้ตรวจตามระเบียบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

6. ผูบ้ริหารของหน่วยงานมีการติดตามผลการใชเ้งิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 

6.1 ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจช่วยในการติดตามการใชเ้งิน จดัท ารายงานต่างๆ
ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู ้บริหารจะต้องทราบ  และน าข้อมูลมา
วเิคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
6.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานตามแผนท่ีก าหนด 
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องค์ประกอบที ่4 ระบบประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและ 
การพัฒนาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการให้มี 
การด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 หน่วยงานควรใช้ระบบประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัระดบั
การพฒันาของหน่วยงาน โดยอาจบูรณาการระบบประกัน
คุณภาพท่ีใชก้นัแพร่หลายทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ  
1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารจดัการท่ีด าเนินการเป็นประจ า  โดยเร่ิม
จากการวางแผน  การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพฒันา เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงคแ์ละมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
1.3 มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบและประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพเพ่ือผลกัดนัให้มีการประกนัคุณภาพเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย จนถึง
ระดบัผูป้ฏิบติัแต่ละบุคคล 

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการ
ประกัน คุณภ าพกา ร ศึ กษ าภาย ในโด ยคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู ้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ตอ้งใหค้วามส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน  โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก               
ทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
การประกันคุณภาพพร้อมทั้ งก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 
2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบับุคคล ระดับ
หน่วยงานย่อย ระดับหน่วยงาน ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้
คุณภาพตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
2.4 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ 

3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตวับ่งช้ีท่ีใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ิมเติมตาม                     
อัตลักษณ์ของตนเอง  แต่ทั้ ง น้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน  และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3.2 ตวับ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน ควรช้ีวดั
คุณลักษณะ ท่ี พึ ง ประส งค์ค รบถ้วนทั้ ง ปั จ จั ย น า เ ข้ า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 
3.3 เกณฑ์ห รือแนวปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ี ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่ง ช้ี   
ตอ้งสามารถวดัระดบัคุณภาพตามเป้าหมายของ ตวับ่งช้ีนั้นๆ 
และเป็นเกณฑท่ี์น าไปสู่การปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4 .  มีการด า เ นินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถว้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน และ
จดัส่งมหาวทิยาลยัตามก าหนดเวลา 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน
ป รั บ ป รุ ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  
(Improvement Plan) 

 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
สมบูรณ์ครบถ้วน  โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ  
การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
4.2 มีการน าวงจร PDCA เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานดา้นระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.3 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ี เป็น
ร า ย ง านประ เ มิ น คุณภ าพ ท่ี มี ข้อ มู ล ค รบถ้วน เ สนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอ
มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี  โดยส่งรายงานให้ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

5.1 หน่วยงานควรมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ  มาตรการ และแผน 
พฒันาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน มีการพฒันาข้ึนจากปี
ก่อนหนา้ทุกตวับ่งช้ี 
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องค์ประกอบที ่5 ตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ีที ่ 5.1 ระดบัความส าเร็จของการจดัเกบ็ข้อมูลตามตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
 

1.1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
 

2. มีการจดัเก็บขอ้มูลครบถว้นตามตวับ่งช้ีคุณภาพ 2.1 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผน
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานจากผลการประเมิน  ปีท่ีผ่านมา 
(Improvement Plan) 
 

3. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลโดยผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3.1 เอกสารหรือรายงานการประชุมการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
 

4 .  มีการรายงานข้อ มูลตามตัวบ่ ง ช้ี คุณภาพ ท่ี
รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.1 มีการรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินการตามตวับ่งช้ี
คุณภาพท่ีรับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดโดย
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา เ ช่น รอบ  6 เ ดือน,                    
12 เดือน 
 

5. ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ชดัเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.1  ข้อมูล ท่ีรายงานในตัวบ่ง ช้ี ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ  
มีความถูกตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลตวับ่งช้ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
 

6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจท่ีให้ข้อมูลเร่ืองท่ีเป็นพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน และรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 

6.1 มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลประกอบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ งระดับ
บุคคล หน่วยงานย่อย หน่วยงาน และสถาบัน รวมถึงเป็น
ระบบท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบฐานขอ้มูลท่ีมหาวิทยาลยั
จดัท าข้ึน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. จดับริการให้ค  าปรึกษา แนะแนวการใชชี้วิต และ
การเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาภายในสถาบนั  

1.1 หน่วยงานจัดท าฐานขอ้มูลนักศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูล
ดา้นสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ขอ้มูลดา้นการเรียน ขอ้มูล
ครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบนัสามารถ ติดต่อเม่ือนกัศึกษามี
ปัญหา 
1.2 หน่วยงานมีระบบการตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือแนะแนว
การศึกษาท่ีเหมาะสมท าให้อาจารยส์ามารถดูแลนักศึกษาได้
ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด  
เน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  มีการประชุมระหว่าง
อาจารยท์ั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือส่งต่อขอ้มูล
เก่ียวกบันกัศึกษาท่ีมีปัญหา เนน้การให้บริการความช่วยเหลือ
นักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการ
แกปั้ญหา 
1.3 มีหน่วยให้บริการหรือให้ค  าปรึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาชีวิต โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยรับเร่ืองร้องทุกขข์องนกัศึกษา
ท่ีขอใช้บริการตลอดเวลา  อาจมีการจัดบริการสายด่วน 
(hotline) ส าหรับให้ค  าปรึกษาหรือใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษา
ท่ีมีปัญหาวิกฤติและตอ้งการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบ
การดูแลนกัศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาส่งนกัศึกษามารับ
บริการ 
1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นกัศึกษา ไปยงัโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของ
หน่วยงานท่ีจะดูแลได ้
1.5 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาทุกระดบัมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนกัศึกษาไดส้ าเร็จ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแล
นักศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และสร้าง
เครือข่ายการใหค้วามช่วยเหลือร่วมกนั 
1.7 มีการจดัประชุมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน
กับครอบครัวของนักศึกษาเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ
นกัศึกษา 
1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

2. มีการใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นกัศึกษา  

2.1 หน่วยงานจดัท าฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เวบ็ไซต์ 
ส าหรับประกาศขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบันักศึกษา 
เช่น ขอ้มูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมคัรงาน ข่าวสาร 
วิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
จ าเป็นตอ้งรู้ 
2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการใหบ้ริการ 
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสาร 

3. จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา  

3.1 มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ/คณะวชิา ทั้งในและ
นอกสถาบนั เพ่ือเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็น
แหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือน ามาใช้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์
ทางวชิาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป 
3.2 มีการจดักิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้
นกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินงานเพื่อฝึกทกัษะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกนั 
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพ 
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วชิาการและวชิาชีพชีพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
4. ประ เ มิน คุณภาพของการจัด กิจกรรมและ 
การจดับริการในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5  

4.1 หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการ            
ทุกดา้นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบ
ในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
4.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน  และ
น าเสนอผลการประเมินแก่ผูรั้บผิดชอบ และผูบ้ริหารของ
หน่วยงาน 
4.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาควรอยู่ในระดบั 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะ
ถือวา่มีการบริการท่ีอยูใ่นระดบัดี หากผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการด้านใดท่ียงัไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
(ต ่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ  ปัญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งน้ีควร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เ ก่า  มี ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการ
ใหบ้ริการดว้ย 

5. น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพฒันาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล  เ พ่ือส่งผลให้การ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของ
นกัศึกษา 

5.1 น าผลการประเ มินคุณภาพการให้บ ริการ เสนอให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทุกระดบั และมีการจดัท าแผนพฒันาปรับปรุง
การให้บริการ  โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียงัไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
5.2 มีการปรับปรุงพฒันาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกดา้นตามแผนท่ี
ก าหนด 
5.3 มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา  และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจในบริการท่ีสถาบนัจดัใหทุ้กดา้นอยา่งนอ้ยปีละ
คร้ัง เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจัดท าแผนการพฒันาระบบ
การใหบ้ริการในระยะต่อไป 

6. ใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า 6.1 หน่วยงานมีฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า และมีการจดัท าฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบัศิษยเ์ก่า เช่น ขอ้มูลกิจกรรม 
การประชุมวิชาการ  การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวจิยั  การรับสมคัรงาน ข่าวสารวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
6.2 มีการส่งข่าวให้ศิษยเ์ก่ารับรู้เก่ียวกบักิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 
6.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีดีแก่
นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัศึกษาปัจจุบนักบัศิษยเ์ก่า 
6.4 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เ สน อ แ น ะ เ พ่ื อ                           
การปรับปรุงการใหบ้ริการ 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.3 กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาใน
ภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนและการจดักิจกรรม  

1.1 หน่วยงานมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาท่ีชดัเจน ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันานักศึกษาจะมี
ทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานหรือจดัโดยองคก์รนกัศึกษา เพื่อพฒันา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีก าหนด และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุในแต่ละระดบัการศึกษา 
1.2 มีการก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จของการจดักิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย  ตัวบ่ง ช้ีหลักตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และตวับ่งช้ีเฉพาะ 
(ถา้มี) ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาจากการท ากิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมการพฒันานักศึกษาให้
ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีใหค้รบถว้น  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี 
พึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั  

 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
 กิจกรรมบ า เพ็ญประโยชน์  หรือรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  

 

2.1 ส าหรับการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นกัศึกษาท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
2.2 ส าหรับการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หน่วยงานตอ้ง
ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจาก
ประเภทกิจกรรมต่อไปน้ี ไดแ้ก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  โดยควรมีกิจกรรม
วชิาการรวมอยูด่ว้ย 
2.3 การจดักิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท าข้อเสนอโครงการให้
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
ผูรั้บผิดชอบอนุมติั (อาจารยท่ี์ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนกัศึกษา
ของหน่วยงาน) โดยมีค าอธิบายเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ได้แก่ 
วตัถุประสงคข์องกิจกรรม ตวับ่งช้ีความส าเร็จของกิจกรรมท่ี
จดั ลกัษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมิน
ความส าเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ 
2.4 ผูรั้บผิดชอบควรให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นักศึกษาในการ
ปรับปรุงพฒันาการจดัท าขอ้เสนอโครงการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกนัคุณภาพการปฏิบติังาน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  

3.1 หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษาดา้น
การประกันคุณภาพ และก าหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาระบุ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน วธีิการประเมินคุณภาพ 
ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานหรือสถาบนั 

4. ทุกกิจกรรมท่ีด า เ นินการ  มีการประเ มินผล
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป  

4.1 หน่วยงาน มีระบบติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการ
พฒันานกัศึกษาตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 
4.2 หน่วยงานก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรม และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา
ในแต่ละรอบปี 
4 .3 หน่วยงานมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ  
และการประยกุต์ใชร้ะบบประกนัคุณภาพในการจดักิจกรรม
ของนกัศึกษา จากรายงานผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 
4.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา  
เพ่ือจดัท าแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาในปีต่อไป 

5. ประเ มินความส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  

5.1 มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นกัศึกษาตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 
5.2 หน่วยงานก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรม และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา
ในแต่ละรอบปี 
5.3 หน่วยงานมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ  
และการประยกุต์ใชร้ะบบประกนัคุณภาพในการจดักิจกรรม
ของนกัศึกษา จากรายงานผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 
5.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา  
เพ่ือจดัท าแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาในปีต่อไป 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

6.1 หน่วยงานมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจดั
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนไปใชใ้นการวางแผนการพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลกัษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านท่ียงัไม่
บรรลุผลเท่าท่ีควร 
6.2 หน่วยงานน าเสนอผลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดับรับรู้ และมี
การระดมความคิดในการพฒันานักศึกษาให้มีลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.4 มาตรการประหยดัพลงังาน  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือมีการ
มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 

1.1 หนังสือแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานด้านมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน โดยก าหนดตัวบ่ง ช้ีความส า เ ร็จและ 
ค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุ 

2.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน โดยใน
แผนตอ้งประกอบด้วยตวับ่งช้ีความส าเร็จและค่าเป้าหมาย                     
ท่ีตอ้งการบรรลุ 

3. มีการท่ีส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

3.1 กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย                    
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนพร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน  

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมาใช้ในการ
แก้ไขป รับป รุงห รือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

5 . 1  แผนพัฒนา คุณภาพตามข้อ เ สนอแนะจ ากคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.5 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการ  เช่น  การซ่อมบ ารุง  การปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี การปรับแต่งภูมิทศัน์โดยรอบมหาวทิยาลยั  

1.1 รายงานการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  การปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ
มหาวทิยาลยั 

2. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น 
การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา  

2.1 รายงานการให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
หรือภาพถ่ายในการใหบ้ริการ 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เ ร่ืองระบบประปา  ไฟฟ้า  ระบบก าจัดของเ สีย  
การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.1 แบบสอบถาม/ส ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ทางดา้นระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดั
ของเสีย การจดัการขยะ การรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  1-3  
ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

4.1 แบบสอบถาม/ส ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ
เก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 4 มาใชเ้ป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

5.1 มีการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากรายงาน
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการมาพัฒนาการด าเนินงาน  
โดยแสดงหลกัฐานเป็นภาพถ่ายในการด าเนินการปรับปรุง
พฒันา หรือรายงานการประชุมท่ีมีวาระของการด าเนินการ
ปรับปรุงพฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ทางการศึกษา
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของหน่วยงานในส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีนโยบายการสนับสนุนในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้และน านโยบาย สู่การปฏิบัติ ใน
หน่วยงานเพ่ือให้มีการเช่ือมโยงขอ้มูลและมีฐานขอ้มูล
เป็นฐานเดียวกันและสามารถก ากับติดตามได้ เช่น
ระบบงานการวางแผนการด าเนินงานการปรับปรุงของ
หลกัสูตร ระบบการจดัตารางเรียนตารางสอน  

1.1 นโยบายการสนับสนุนในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน 
1.2 มีการน านโยบายสู่การปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม  
1 .3  มี คณะกรรมการก ากับ ติดตามการน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นหน่วยงาน 

2. มีระบบฐานข้อ มูลสารสนเทศตามภาร กิจของ
หน่วยงานอย่างน้อยต้องครอบคลุมการรับสมัคร
นกัศึกษา การลงทะเบียนเรียนนกัศึกษา การก ากบัติดตาม
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  การจัดตารางเรียน
ตารางสอน  ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน 

2.1 ระบบสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น    
การ รับสมัครนักศึกษา การลงทะ เ บียนนักศึกษา  
การก ากับติดตามการพฒันาและการบริหารหลักสูตร  
การจดัตารางการเรียนการสอน เป็นตน้ 

3. มีบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ซ่ึงการ
ด า เ นินงานประกอบไปด้วย  การสอบทานข้อมูล  
การก ากับติดตาม  การตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับ
ฐานขอ้มูลหลกัไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั  

3.1 ระบบการก ากับติดตามตรวจสอบข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบนั  

4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เช่นรายเดือน รายไตรมาส น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและ
ก ากับติดตามและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวาง
แผนการปฏิบติังานในปีต่อไปได ้ 

4.1  รายงานการประชุมท่ีมีวาระเก่ียวกบัการติดตามการ
ด าเนินงาน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในงาน เช่นการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน
นักศึกษา การก ากับติดตามการพฒันาและการบริหาร
หลกัสูตร การจดัตารางการเรียนการสอน  

5. มีการประเมินผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
และน าผลมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล  มีการน าเสนอ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการในระบบงานต่างๆ มาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันาระบบให้ดีข้ึน 
และมีระบบการติดตามการใชง้านและแจง้ปัญหาท่ีเกิด
จากระบบงาน พิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการ

5.1 แบบสอบถาม/ส ารวจความพึงพอใจ เก่ียวกบัการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความพึงพอใจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษา ,
ความพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการ
ลงทะเบียน, ความพึงพอใจระบบสารสนเทศทางด้าน
หลกัสูตร เป็นตน้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
ประจ าหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการ
ใชง้านของระบบใหมี้คุณภาพมากข้ึนพร้อมใชง้านต่อไป  

5.2 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเก่ียวกับการน าปัญหา
และขอ้เสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจและมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  
 

 
 
 
ตวับ่งช้ีที ่5.7 ระดบัความส าเร็จของการจดัส่งฐานข้อมูลนักศึกษา 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

1. รายงานการส่งฐานขอ้มูลนกัศึกษาต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.8 ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1.หน่วยงานมีระบบและกลไกในการสนบัสนุนการเปิด
หลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติั
ท่ี ก า ห น ด โ ด ย คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1 .1  ระบบและกลไกการ เ ปิดหลัก สูตรใหม่และ 
การปรับปรุงหลกัสูตร ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดย 
สกอ. 

2 .หน่วยงานมีระบบและกลไกสนับสนุนการปิด
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

2.1 ระบบและกลไกการปิดหลกัสูตร ตามแนวทางปฏิบติั
ท่ีก าหนดโดย สกอ. 

3.หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามให้ทุก
หลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.1 ระบบและกลไกการติดตามการบริหารหลกัสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ ์

4.หน่วยงานมีระบบและกลไกสนับสนุนให้มีการ
ประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ 

4.1 ระบบและกลไก การประเมินหลักสูตรตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนด 

5.หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ 1 - 4 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อไป 

5.1 รายงานประเมินผลการด าเนินงาน 
 การเปิดหลกัสูตรใหม่ 
 การปิดหลกัสูตร 
 การบริหารหลกัสูตร 
 การประเมินหลกัสูตร 

5.2 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเก่ียวกับการน าปัญหา
และขอ้เสนอแนะท่ีเกิดข้ึนจากการส ารวจ มาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมนิความพงึพอใจการให้บริการงานทะเบียน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการจัดตั้ งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนปรับปรุง 
การด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 

1.1 หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจดัท าแผนปรับปรุง
การด า เนินงานของหน่วยงานจากผลส ารวจความ 
พึงพอใจการใหบ้ริการ 

2. มีการจดัท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจการใหบ้ริการ 

2.1 แผนปรับปรุงการด าเนินงานจากผลส ารวจความ          
พึงพอใจการใหบ้ริการ 

3. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของแผนการปรับปรุงไดร้้อยละ 80 

3.1  รายงานผลการด า เ นินงานตามแผนปรับปรุง 
การด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน 

4. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของแผนการปรับปรุงไดร้้อยละ 100 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

5. สามารถด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายของแผนการปรับปรุงจากผลส ารวจความ 
พึงพอใจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีค่ามากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.10 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเปิด
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนัตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั  

1.1 กระบวนการรับนกัศึกษาใหม่ 

2. มีการก ากับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามนโยบายและก าหนดการรับนกัศึกษา 

2 .1  หนัง สือแต่ งตั้ งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
กระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 

3. มีกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสม เช่ือถือได ้
โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันักศึกษาท่ีสมคัรเขา้
เรียน 

3.1 กระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4. มีการวิเคราะห์ผลการรับสมคัรนักศึกษาเพ่ือก าหนด
นโยบายการรับนกัศึกษาในปีต่อไป 

4.1 รายงานผลการวเิคราะห์การรับสมคัรนกัศึกษา 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการรับนกัศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย  

5.1 กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานเก่ียวกับ              
การรับนกัศึกษา  
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการปฏิบัติหน้าท่ีการ
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร /
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1.1 คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

2. มีการจัดท าแผนขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนด  

2.1 แผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ตามคู่มืออาจารยท่ี์
ปรึกษา อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

3. มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  

3.1 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

4. มีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับหน้าท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร /
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.1 รายงานการสังเคราะห์ขอ้มูลหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
และอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

5. มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานในปีต่อไป  

5.1 รายงานการประชุมท่ีมีวาระของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเ ก่ียวกับหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
5.2 รายงานการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.12 ระบบและกลไกการตดิตามการด าเนนิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดแนวปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 1.1 แนวปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
2. มีการให้ความรู้และจัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ทนัสมยั 

1.2 ข้อมูลหรือรายงานท่ีเก่ียวกับการให้ความรู้และ               
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดตามการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

3. มีการรวบรวมขอ้มูลผลด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุในระดบัหลกัสูตร 

1.3 ข้อมูลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ               
ในระดบัหลกัสูตร 

4. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

1.4 รายงานการประเมินและวเิคราะห์ การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

5. มีการน าผลมาวางแผนการด าเนินการพฒันาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ 

5.1 แผนการด าเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
จากการประเมินและวิเคราะห์การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ  
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคเ์พื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนดา้นการ
วจิยัของมหาวิทยาลยั และมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นตามระบบท่ีก าหนด  

1.1 ฐานขอ้มูลนกัวจิยั  
1.2 ระบบการบริหารจดัการงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
1.3 แผนการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
1.4 ระบบการติดตามผลการด าเนินงานวจิยั 

2. สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์น
ประเด็นต่อไปน้ี  
  (1) แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์ 
  (2) กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน
สร้างสรรค ์และวารสารวจิยั  

2.1 ขอ้มูลการสนบัสนุนแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรค ์
2 .2  กิจกรรมวิชาการ ท่ี ส่ง เสริมงานวิจัยห รืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน
สร้างสรรค ์
2.3 รายช่ือวารสารวจิยั 

3. จัดสรรงบประมาณ  เพื่ อ เ ป็น ทุนวิจัยห รืองาน
สร้างสรรค ์ 

3.1 ประกาศทุนการจัดสรรงบประมาณ และแนว
ปฏิบติัการขอรับทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวทิยาลยั 
3.2 รายช่ือผูรั้บทุนวจิยั 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับส นุนการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

4.1 รายช่ือบุคลากรท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณในการ
น าเสนอผลงานวจิยั 
4.2 รายช่ือบุคลากรและรายช่ือผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวิจยั มีการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกยอ่งอาจารย ์และนกัวจิยัท่ีมี
ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคดี์เด่น  

5.1 ประกาศการใหเ้งินรางวลัสนบัสนุนนกัวจิยัดีเด่น 
5.2 ประกาศการให้เงินรางวลัสนบัสนุนและส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัและบทความวชิาการ 
5.3 รายช่ือนักวิจัยท่ีได้รับเงินรางวัลสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัและบทความวชิาการ 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

6 .1  คู่ มื อแนวป ฏิบั ติก ารยื่นขอจด สิท ธิบัตรและ                            
อ นุ สิท ธิบั ต ร ง าน วิ จั ย ห รื อ ง านส ร้ า งสรรค์ ข อ ง
มหาวทิยาลยั 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.14  เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

1. ตารางสรุปจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ผลงานทางวชิาการ ของอาจารยป์ระจ า 
 
 
 

ตวับ่งช้ีที ่ 5.15 การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

1. ตารางสรุปการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและผลงานสร้างสรรค ์ของอาจารยป์ระจ า 
 

ข้อมูลทีใ่ช้ประกอบการพจิารณา  
1. การนับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์ /นักวิจัย จะนับไดเ้ม่ือปรากฏช่ืออาจารย์/

นกัวจิยัท่ีตีพิมพ ์และไม่ใช่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา  
2. งานวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ โดยมคีณาจารย์ต่างสาขาวชิาด าเนินการร่วมกนั สามารถนบัไดทุ้กสาขาวชิาท่ีมีช่ือ

อาจารยป์ระจ าในสงักดัปรากฏในผลงานท่ีตีพิมพ ์ 
3. การนับจ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ ใหน้บัจากวนัท่ีน าผลงานวิจยัมาใชแ้ละเกิดผลชดัเจน โดยท่ี

ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาท่ีใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทิน ในกรณีท่ีงานวิจัยมีการน าไปใช้
ประโยชน์มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับการใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงคร้ังเดียว ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกัน
ชดัเจนตามมิติของการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ซ ้ ากนั 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.16 ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการก าหนดระบบและกลไกในการบริการวชิาการแก่
สงัคม  

1.1 ระบบและกลไกในการบริการวชิาการแก่สงัคม 

2. ก าหนดชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า  

2.1 รายช่ือชุมชนหรือองคก์รเป้าหมายของการให้บริการ
วชิาการแก่สงัคม 

3. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองคก์ารเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 2  

3.1 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีส่วนร่วม        
จากชุมชนท่ีก าหนดไว ้
 

4. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของสถาบนัตามขอ้ 3 โดยมีจ านวน
อาจารยเ์ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของอาจารยท์ั้งหมด
ของสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งมีอาจารยม์าจากทุกคณะ  

4.1 การด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม   
โดยทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

5. มีการติดตามประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ
ด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  

5 . 1  แบบส า ร ว จ / แบบสอบถ าม / แบบร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในการติดตามการด าเนินงานโครงการ
บริการวชิาการแก่สงัคม 
5.2 รายงานการติดตามประเมินผลและผลกระทบของ
การด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 

6. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ข้ อ  5 เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการของหน่วยงานและน าขอ้เสนอแนะไป
พฒันาระบบและกลไกการใหบ้ริการวชิาการในปีถดัไป  

6.1 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลและผลกระทบของการด าเนินงานโครงการ
บริการวชิาการแก่สงัคม 
6 . 2  แ ผ น ก า ร พัฒ น า ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ                                     
อัน เ น่ืองมาจากการประ เ มินผลความส า เ ร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.17 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. หน่วยงานมีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือ
ภาค รัฐ  หรือภาค เอกชน  หรือหน่วยงานวิชา ชีพ  
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการ
บริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั  

1.1 แบบส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

2. หน่วยงานมีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยวชิาชีพ  

2.1  หนังสือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ                     
กบัภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยวชิาชีพ 

3. หน่วยงานมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การใหบ้ริการทางวชิาการต่อสงัคม  

3.1 รายงานการประเมิน ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม 

4. หน่วยงานมีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันา
ระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ  

4.1 การด าเนินการพฒันาระบบและกลไกหรือกิจกรรม
การให้บริการวิชาการแก่สังคม อันเน่ืองมาจากการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
วชิาการแก่สงัคม 

5. หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการ
ทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนั
และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

5.1 มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการมา
ถ่ายทอดความรู้นั้ นให้แก่บุคลากรภายในและเผยแพร่
สาธารณชน 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.18 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่ค้นคว้า 
ด้วยตนเอง อย่างเพยีงพอ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช ้น ามาประมวลและ
วเิคราะห์ เพื่อวางแผนการจดัสารสนเทศส าหรับการเรียน
การสอน (P)  

1.1 แบบส ารวจ/แบบสอบถาม ความต้องการใช้งาน
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ และส่ิงสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

2. มีการด าเนินงานเพื่อจัดหาและพัฒนาสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(D)  

2.1  แผนการจัดหาและพัฒนาสารสนเทศ ส าหรับ            
การจดัการเรียนการสอน 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจดัการสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอนจ าแนกตามกลุ่มผูใ้ชใ้นแต่ละ
คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน (C)  

3 .1  รายงานการประ เ มินผลและการด า เ นินงาน                         
การจดัการสารสนเทศส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
จ าแนกตามกลุ่มผูใ้ชง้าน (หน่วยงาน/คณะ/สถาบนั) 

4. มีการน าผลการประเมินการจัดการสารสนเทศมา
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  
และด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (A)  

4 .1  ข้อมูลการป รับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ตามข้อเสนอแนะต่างๆ อันเน่ืองมาจากการส ารวจ/
ประเมินผล 

5. มีการน าข้อมูล /ผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการจัดหา/พฒันาสารสนเทศส าหรับการเรียนการ
สอนขององคก์รท่ีมีหลกัฐานท่ีปรากฏชดัเจน (A)  

5.1 แผนการจัดหา /พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ             
การเรียนการสอน 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.19 มกีารพฒันาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทนัสมยั หลากหลาย และเพยีงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีแผนการพฒันาหอ้งสมุด และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีกา้วทนัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนน้ส่งเสริม
การเรียนรู้ดา้นปฏิบติั/คน้ควา้ตามอธัยาศยั (P)  

1.1 แผนการพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2. มีการพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการ
พฒันาหอ้งสมุด (D)  

2.1 การด าเนินการพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตาม
แผนท่ีก าหนด 

3. มีการประเมินการให้บริการหอ้งสมุด ดา้นการส่ือสาร/
ให้การเรียนรู้ ทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพ จ าแนกตาม
กลุ่มผูใ้ชใ้นแต่ละคณะ/สถาบนั/หน่วยงาน (C)  

3.1 แบบส ารวจ/แบบสอบถามการให้บริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 
3.2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของ
นักศึกษาและผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้ท่ีจดัไวท้ั้ ง
ดา้นคุณภาพและปริมาณอยา่งเป็นระบบ (C)  

4.1 แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมินความ                 
พึงพอใจและความตอ้งการของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีต่อหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
4.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อหอ้งสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพฒันาและ
ด าเนินการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ผูใ้ชบ้ริการรวมทั้ งการพฒันา/ปรับปรุงการบริการของ
หอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง (A)  

5.1 ขอ้มูลการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพฒันา
และด า เ นินการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง เ รียน รู้                             
ท่ีตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.20 ประสิทธิภาพของการให้บริการ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 
1. มีแผนการพฒันาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(P)  

1.1 แผนพฒันาการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. มีการพฒันาการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (D)  2.1 หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินการพฒันาการใหบ้ริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพถ่ายท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
เครือข่ายการให้บริการหรือรายงานการประชุมซ่ึงมีเร่ือง
เก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. มีการประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ดา้นความเร็ว เสถียรภาพ ความครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 
ระดบัความปลอดภยั ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ (C)  

3 . 1  แบบส า ร ว จ / แบบสอบถาม / แบบประ เ มิ น                                
การใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.2 รายงานสรุปผลการประเมินการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

4. มีการประเมินความพึงพอใจและความตอ้งการของ
นักศึกษาและผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ (C)  

4.1 ผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการห้องสมุด                
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพฒันาและ
ด าเนินการจดัหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ผู ้ใช้บริการรวมทั้ งมีระบบการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ใหบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง (A)  

5.1 รายงานการประชุมท่ีมีวาระเก่ียวกับการน าผล 
การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพฒันาและด าเนินการจดัหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ 
5.2 รายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5 . 3  แผนพัฒนาคุณภาพการให้บ ริการ เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต 
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ตวับ่งช้ีที ่ 5.21 ร้อยละของข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไข 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
ตวัอย่างแนวปฏิบตัทิีด่/ีเอกสารอ้างองิ 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
2. รายงานสรุปผลขอ้ร้องเรียนการใชบ้ริการของหน่วยงานในดา้นต่างๆ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการของหน่วยงานเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
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