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บทที่ 1
การประกันคุณภาพภายในหน่ วยงานสนับสนุน
1. ความจาเป็ นของการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง จัด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต
ที่มีคุณภาพ โดยมีพนั ธกิ จหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจยั (3) ด้านการบริ การวิชาการ
แก่สงั คม และ (4) ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลเพื่อให้ผลลัพธ์ของการดาเนิ นการตามพันธกิจ เกิดคุณภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้น หน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ ให้บริ การและสนับสนุ นการดาเนิ นงานแก่คณะ/สถาบัน
ที่จดั การเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตและพันธกิ จด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ จึ งต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรับรองคุณภาพกระบวนการและให้ความเชื่ อมัน่ ต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพของคณะ/สถาบันดังกล่าว
ปั จจุบนั มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องเร่ งดาเนินการ ปั จจัยดังกล่าวคือ
1) คุ ณ ภาพของสถาบัน อุด มศึ ก ษาและบัณ ฑิ ตภายในประเทศที่ มีแ นวโน้มแตกต่ า งกัน มากขึ้ น ซึ่ ง จะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิ ว ตั น์ต่ อ การอุ ดมศึ กษา ทั้ง ในประเด็ น การบริ ก ารการศึ ก ษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึ กษาและบัณฑิต การประกอบอาชี พของบัณฑิตในอนาคต อันเป็ นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างความมัน่ ใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา องค์ความรู ้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการสร้าง ขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ การพัฒนาอาชี พ คุณภาพชี วิต ความ
เป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ขอ้ มูลสาธารณะ (public information) ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทั้งนักศึกษา ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึ กษาที่ เปิ ดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วม (participation) มีความ
โปร่ งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึ กษาทุกแห่ งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 เพื่อเป็ น
กลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็ นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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8) กระทรวงศึ กษาธิ การได้มีประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึ กษา เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็ นกลไกส่งเสริ มและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึ กษาธิ การได้มีประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้ประกาศแนวทางการปฏิ บตั ิตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา
เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานของสานัก หรื อหน่วยงานสนับสนุนในภาพรวมตาม
ระบบคุ ณภาพและกลไกที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่ วยงานสนับสนุ นกาหนดขึ้ น โดยวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้วา่ เป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้สานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์ (goals) ที่ต้ งั ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
3) เพื่ อ ให้ ส านั ก หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทราบ จุ ด แข็ ง จุ ด ที ่ ค วรปรับ ปรุ ง ตลอดจนได้ร ั บ
ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการดาเนิ น งานเพื่อ เสริ ม จุด แข็ง และพัฒ นาจุด ที่ ควรปรับปรุ งของหน่ วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4) เ พื่ อ ใ ห้ข ้อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ ที ่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต ่ อ ผู ้ ม ี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ท าใ ห้ม ั่น ใ จ ว่า
สานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน สามารถดาเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่ อ ให้ม หาวิท ยาลัย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ข ้อ มู ลพื้นฐานที่ จาเป็ นสาหรับการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการบริ หารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม
3. การประกันคุณภาพภายใน
3.1 ระบบ หลักเกณฑ์
หลัก เกณฑ์การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ให้พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
1) ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของส านั ก /สถาบัน หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น จะต้อ ง
คานึ ง ถึ ง ตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพที่ ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการควบคุ ม การตรวจสอบ และการประเมิ น คุ ณ ภาพ ตามคู่มื อ
การประกันคุ ณภาพการภายใน หน่ วยงานสนับสนุ นที่ได้กาหนด
2) ผลการปฏิบตั ิงานของสานั ก หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
กาหนดไว้
3) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหน่วยงานตามภารกิจ
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3.2 วิธีการรายงานผล ให้ใช้แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้ส านั ก หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น จัดให้มีหน่ วยงานหรื อผูร้ ั บผิดชอบการดาเนิ นการด้านการ
ประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พฒั นา บริ หาร และติดตามการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสาน
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบริ หารจัดการในระดับต่าง ๆ จะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) ให้สานั ก หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น พัฒนาระบบการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้กรอบนโยบาย
และหลักการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) ให้สานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริ หารจัดการ
4) ให้สานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้
ในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งนี้ให้แต่ละสานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน จัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามที่เห็นสมควร
3.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารจัด การที่ สานัก
หรื อ หน่ ว ยงานสนับ สนุ น ต้อ งดาเนิ น การอย่า งมี ร ะบบและต่ อ เนื่ อ ง หน่ ว ยงานต้อ งจัด ทารายงานผลการ
ดาเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ ประกัน คุ ณ ภาพภายในหน่ ว ยงานสนับ สนุ น ที่ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเสนอต่ อ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจาสานัก หรื อ หน่ ว ยงานสนับ สนุ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
และเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน
4. แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบสถานภาพที่แท้จริ ง อันจะนาไปสู่
การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุ ณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ ต้ งั ไว้อย่างต่อเนื่ อง การประเมิ นคุ ณภาพที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น คณะผูป้ ระเมินและหน่ วยงานรับการประเมินจาเป็ นต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ ของตนเองอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ หน่ วยงานต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการของหน่วยงาน ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการได้ทนั
ในปี งบประมาณถัดไป
2) เพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท ารายงานประจ าปี เป็ นรายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ส่ ง ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
และเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี งบประมาณของสานักหรื อหน่วยงานสนับสนุน
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4.1 หน่ วยงานสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
1. หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
2. สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สถาบันวิจยั และพัฒนา
5. สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
5. ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็ นกรอบสาคัญในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพ
ของการดาเนิ นงานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เป็ น 2 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก และตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นข้อกาหนดการประกันคุณภาพ
ภายในที่พฒั นาขึ้น โดยครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. ตัวบ่ งชี้หลัก
กลุ่มมาตรฐานตัวบ่ งชี้

องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี้หลัก

กลุ่มมาตรฐาน

1. แผนกลยุทธ์

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่ งชี้พืน้ ฐาน

2. การบริหารจัดการ

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาความรู ้
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
2.3 การบริ หารความเสี่ ยง
2.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรี ยนรู ้
2.5 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม

3. การเงินและงบประมาณ

3.1 การจัดทารายงานทางการเงิน

4. ระบบประกันคุณภาพ

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

5. ผลการด าเนิ น งานตาม
ภารกิจของหน่ วยงาน

(ตัวบ่ งชี้เฉพาะ)
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2. ตัวบ่ งชี้เฉพาะของหน่ วยงาน
กลุ่มมาตรฐานตัวบ่ งชี้เฉพาะ
หน่วยงานสนับสนุนที่
รับผิดชอบ

ตัวบ่ งชี้เฉพาะ
5.1 ระดับ ความส าเร็ จ ของการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ตามตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา

5.2 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

กองพัฒนาอาคารและสถานที่

5.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
5.5 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้อุปกรณ์ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้

สานักส่งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน

5.6 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การของหน่ ว ยงานในส านัก
ส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
5.7 ระดับความสาเร็ จของการจัดส่งฐานข้อมูลนักศึกษา
5.8 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
5.9 กระบวนการปรับปรุ งจากผลประเมินความพึงพอใจการให้บริ การงาน
ทะเบียน
5.10 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
5.12 ระบบและกลไกการติดตามการดาเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

5.13 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5.14 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
5.15 การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจา

สถาบันถ่ายทอด

5.16 ระบบและกลไกการบริ การวิชาการแก่สงั คม

เทคโนโลยีสู่สงั คม

5.17 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

สานักวิทยบริ การ

5.18 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพการศึกษาและที่คน้ คว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ
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กลุ่มมาตรฐานตัวบ่ งชี้เฉพาะ

ตัวบ่ งชี้เฉพาะ
5.19 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ทนั สมัย หลากหลาย และเพียงพอ
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
5.20 ประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ
5.21 ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการแก้ไข

สาหรับรายละเอียดของตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้พ้ืนฐานอยูใ่ นบทที่ 3 และตัวบ่งชี้เฉพาะอยูใ่ น
บทที่ 4 ของคู่ มื อ ฉบับ นี้ ส าหรั บ ให้ห น่ ว ยงานสายสนับ สนุ น วิช าการใช้ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ทั้ง ตัว บ่ ง ชี้ ที่
ใช้ป ระเมิ นปั จจัย นาเข้า กระบวนการ และผลผลิ ตหรื อผลลัพ ธ์ เพื่ อประโยชน์ ของทุ กหน่ วยงานในหน่ วยงาน
สายสนับสนุนในการนาตัวบ่งชี้ดงั กล่าวไปใช้
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บทที่ 2
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
1. ขั้นตอนการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้
1.1 การเตรียมการของหน่ วยงานก่ อนการตรวจเยีย่ มของผู้ประเมิน
1.1.1 การเตรียมรายงาน
ก. จัดทารายงานประจาปี ที่ เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทารายงาน
ประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ข. จัดการเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้
1) เอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิ งในแต่ละตัวบ่ งชี้ ตอ้ งเป็ นข้อมูลในช่ วงเวลา เดียวกับที่นาเสนอใน
รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
2) การนาเสนอเอกสารให้บรรจุ หรื อจัดเก็บ (upload) หรื อเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร ซึ่ งทาให้การจัดเก็บเป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็ นภาระเรื่ อง
การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
1.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรี ยมบุคลากรในหน่วยงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการประเมิ น คุ ณภาพในประเด็ น ที่ สาคัญ ๆ อาทิ การประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็ นเช่นไร ศึกษาเกณฑ์ตวั บ่งชี้ประกันคุณภาพ
ภายในที่หน่วยงานรับผิดชอบ
2) เ น้ น ย้ า กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร ต อ บ ค าถ า ม ห รื อ ก า ร สั ม ภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่ งที่ปฏิบตั ิจริ งและผลที่เกิดขึ้นจริ ง
3) เปิ ดโอกาสให้ม ีก ารอภิป ราย ซัก ถาม แสดงความคิด เห็น เพื ่ อ สร้ า งความ กระจ่ า งใน
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้ น ย้ า ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนตระหนั ก ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพ คื อ ภารกิ จ ประจ าของทุ ก คน
ที่ตอ้ งร่ วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
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ข. การเตรี ยมบุคลากรผูป้ ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม จาเป็ นต้องมีบุคลากร จานวน 1-3 คน
ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผูป้ ระเมินกับบุคคล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผปู ้ ระสานงานควรเตรี ยมตัว ดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทาความเข้าใจอย่างดีกบั ภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถให้ขอ้ มูลต่อผูป้ ระเมิน
รวมทั้งต้องรู ้วา่ จะต้องติดต่อกับใครหรื อหน่วยงานใด หากผูป้ ระเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3) มีรายชื่ อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผูท้ ี่ คณะกรรมการประเมิ นจะเชิ ญมาให้ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผูท้ ี่จะให้ขอ้ มูลที่เป็ นบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน ว่าจะเชิญ
มาเวลาใด ห้องใด หรื อพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
5) เมื่อมีปัญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผูป้ ระเมินจะต้องสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันที
1.1.3 การเตรียมสถานทีส่ าหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทางานของคณะผูป้ ระเมิน
1) จัดเตรี ยมห้องทางานและโต๊ะที่ กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมาก โดยเป็ นห้องที่ปราศจาก
การรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็ นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัด เตรี ย มคอมพิ วเตอร์ โปรเจคเตอร์ (ถ้ามี ) อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย น/สานักงาน ในห้อ งท างาน
และอุปกรณ์เสริ มอื่น ๆ ให้คณะผูป้ ระเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรี ยมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็ นไว้ในห้องทางานหรื อบริ เวณใกล้เคียง
4) ห้องทางาน ควรจัดมุมอาหารว่าง เครื่ องดื่ม ตลอดจนสาธารณู ปโภคอื่นไว้ในห้อง ส่ วนอาหาร
กลางวันควรจัดอยูใ่ กล้กบั ห้องทางานหรื อที่ใกล้เคียง
5) ควรประสานงานกับคณะผูป้ ระเมิน (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อทราบความต้องการอื่น ๆ
ข. ห้องที่ ใช้สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร นักศึ กษา ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ฯลฯ ควรจัดไว้เป็ น
การเฉพาะ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สานักหรื อหน่ วยงานสนับสนุ น เสนอชื่ อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษา สถานที่ ทางาน
ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ จานวนอย่างน้อย 3 คน มายังสานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อที่จะดาเนิ นการจัดทา
คาสั่งแต่งตั้ง จัดทาหนังสื อเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ ทั้งนี้ มีแนวทางเสนอชื่ อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการประเมิ น เป็ นผูป้ ระเมิ นจากภายนอกสานัก หรื อหน่ วยงานสนับสนุ น
โดยประธานต้องเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
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2) คณะกรรมการประเมิน เป็ นผูป้ ระเมินจากภายนอกสานักหรื อหน่ วยงานสนับสนุน ที่ ผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 2 คน
ข. การประสานงาน ควรประสานงานกับกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อร่ วมเตรี ยม
แผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ขอ้ มูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการ
เพิ่มเติมก่อนการตรวจเยีย่ ม การนัดหมายต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2 การดาเนินการของสานักหรื อหน่ วยงานสนับสนุนระหว่ างการตรวจเยีย่ มเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้ แจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยีย่ ม
2) บุ คลากรพึงปฏิ บัติงานตามปกติ ร ะหว่างการตรวจเยี่ยม แต่ เตรี ยมพร้ อมสาหรั บการน าเยี่ยมชม
หรื อตอบคาถาม หรื อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผูป้ ระสานงานทาหน้าที่ ต ลอดช่ วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เ พื่อประสานงานกับบุ คคลหรื อ
หน่ วยงานที่ คณะกรรมการประเมิ นฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่ วยงานภายในตลอดจนอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ
4) ในกรณี ที่คณะกรรมการประเมินฯ ทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรให้มีผปู ้ ระสานงานส่วนหนึ่ งอยู่
อานวยความสะดวก
5) บุ ค ลากรทุ ก คนควรได้มี โ อกาสรั บ ฟั ง การให้ ข ้อ มู ล ป้ อ นกลับ จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยีย่ ม ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามหรื อข้อความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
1.3 การดาเนินการของสานักหรื อหน่ วยงานสนับสนุน ภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู ้บ ริ หารระดั บ ส านั ก หรื อหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น รวมทั้ ง ผู ้เ กี่ ย วข้อ งน าผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะเข้าสู่ การประชุมหรื อสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา หรื อปรับปรุ งการดาเนิ นภารกิจอย่างเป็ น
รู ปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทาเป็ นแผนปฏิ บตั ิการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุ ง และเสริ มจุดแข็งซึ่ งประกอบด้วย
กิจกรรมที่ตอ้ งดาเนิ น การกาหนดเวลาเริ่ มต้นจนถึงเวลาสิ ้ น สุ ด กิ จ กรรม งบ ปร ะม าณสาหรั บ แ ต่ ล ะกิ จ กรร ม
ตลอดจนผู ้รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัด กิ จกรรมเสริ มสร้ างขวัญ และกาลังใจ โดยแสดงให้เห็ นว่าสานักหรื อหน่ วยงาน
สนับสนุ น ชื่ นชมผลสาเร็ จที่ เกิ ดขึ้ นและตระหนักว่าผลสาเร็ จทั้งหมดมาจากความร่ วมมื อร่ วมใจของทุ กฝ่ าย
3) ส านัก หรื อ หน่ ว ยงานสนับ สนุ น ควรให้ข อ้ มูล ย้อ นกลับ แก่ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพภายในต่อไป
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2. นิยามศัพท์
การดาเนินงานตามแผน หมายถึง การนาแผนสู่ การปฏิบตั ิเป็ นการนาโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผน
ไปดาเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมาย
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน หรื อกาหนดวิธีการดาเนิ นงาน
ให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
การบรรลุผลการดาเนินงาน หมายถึง การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การบริ หารความเสี่ ยง คือ การบริ หารปั จจัยและควบคุมกิ จกรรม รวมทั้งกระบวนการการดาเนิ นงานต่างๆ
โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสี ยหาย เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยูใ่ นระดับที่องค์การยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึ งถึงการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์การเป็ นสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรื อเหตุการณ์ที่
ไม่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ งอาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตและมี ผ ลกระทบหรื อ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิ บัติงาน การเงิ น และการบริ หาร โดยความเสี่ ยงนี้
จะถู กวัด ด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ ไ ด้รั บ และโอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) ของเหตุ การณ์ ซึ่ ง เป็ นความเสี่ ย งตาม
ความหมายทัว่ ไป
2. ปั จจัยเสี่ ยง หมายถึง ต้นเหตุหรื อสาเหตุที่มาของความเสี่ ยงที่ จะทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์น้ นั จะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ ยงที่ระบุ
ควรเป็ นสาเหตุที่แท้จริ ง เพื่อจะได้วเิ คราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
3. ปั จจัยเสี่ ยงภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่ วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับ
4. ปัจจัยเสี่ ยงภายใน คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่ วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น รู ปแบบการบริ หาร สั่งการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับภายใน
5. การประเมินความเสี่ ยง เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความ
เสี่ ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสิ นใจจัดการกับความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
6. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง หมายถึง ความเป็ นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ ยงในอดีต ผลจากระดับ
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การควบคุมในปั จจุบนั หรื อการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถกาหนดระดับของโอกาสที่ จะเกิ ด
ความเสี่ ยง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง (3), น้อย (2), และน้อยมาก (1)
7. ระดับความรุ นแรงของผลกระทบของความเสี่ ยง หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซ่ ึ งอาจเกิดประการเดี ยวหรื อ
หลายประการ โดยเกิ ดได้ท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ ซึ่ งในที่ น้ ี จะหมายถึงความเสี ยหายที่ เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจาก
ระดับ ความรุ น แรง และมู ล ค่ า ความเสี ย หายที่ มี ต่ อ องค์ก รในกรณี ที่ ค วามเสี่ ย งนั้น เกิ ด ขึ้ น สามารถแบ่ ง ระดับ ของ
ผลกระทบออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง (3), น้อย (2), และ น้อยมาก (1)
การประเมินผลสาเร็จ หมายถึง (1) คณะมีการดาเนิ นงานโครงการบริ การวิชาการที่เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
และ (2) มีการบูรณาการงานวิชาการแก่สงั คมการเรี ยนการสอนและการวิจยั
การพัฒนา/ปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริการ คือ การปรับปรุ ง/พัฒนากระบวนการให้บริ การซึ่ งอาจจะผ่านการ
ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หรื อ การลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน หรื อรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
การให้บริ การหรื อช่องทางการให้บริ การที่ดีข้ ึน
การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรื อมีอิทธิพล
ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การวิเคราะห์สภาพการณ์จากปั จจัยภายในและภายนอก
เป็ นการศึกษาองค์ประกอบภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานการบริ หารจัดการ
อันจะเป็ นการบ่ งบอกถึ งจุ ด แข็ง (Strengths) และจุ ดอ่อน (Weakness) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats)
ของการดาเนินงาน
การสรุ ปผลการดาเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดาเนิ นงานตามแผนเพื่อให้ทราบถึ งผลผลิ ต และ
ผลลัพธ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ กาหนดไว้หรื อไม่ การดาเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลหรื อไม่
การแก้ ไ ขข้ อ ร้ องเรี ย น หมายถึ ง การด าเนิ น การแก้ไ ขข้อ ร้ อ งเรี ยนซึ่ งสมควรได้รั บ การแก้ไ ข และที่
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการแก้ไขเองได้
ข้ อร้ องเรียน หมายถึง รายการที่ผรู ้ ับบริ การเสนอให้ปรับปรุ ง
ข้ อเสนอแนะ หมายถึง วิธีการให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจา/คณะกรรมการบริ หาร สานัก/
สถาบัน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง ระดับ ความพึ ง พอใจของการให้ บ ริ การผ่ า นกระบวนการ/ขั้น ตอน/
แนวทางการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการจัดบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก
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ทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน หมายถึ ง การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านภาษาอาเซี ยน ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะและอื่นๆ
ระบบสารสนเทศในการดาเนินงานประกันคุณภาพ คือ ข้อมูลในด้านของบุคลากร, การจัดการศึกษา, งานวิจยั
และการบริ การวิชาการ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็ นไปใน
ครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้
ในการบริ ห ารงานนี้ มี ค วามหมายอย่า งกว้า งขวาง กล่ า วคื อ หาได้มี ค วามหมายเพี ย งหลัก ธรรมทางศาสนาเท่ า นั้น
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้น
หลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี (Good Governance) ตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของ แผนการ
ปฏิบตั ิราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนิ นการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบตั ิ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่ชดั เจนมีกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงาน ที่เป็ นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
(2) หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับดู แลที่ ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิ บตั ิงานโดยใช้เทคนิ คและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่ เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุ น แรงงานและระยะเวลาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ ราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริ การที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
และสร้างความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และ ผลงานต่อ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่ นระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
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(5) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีขอ้ สงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ้ทุกขั้นตอนในการดาเนิ น
กิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
(6) หลัก การมีส่ วนร่ ว ม (Participation) คื อ กระบวนการที่ ขา้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ทาความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อประเด็นที่ สาคัญที่
เกี่ ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทางร่ วมการแก้ไข้ปัญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุน้ ส่วนการพัฒนา
(7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่ วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนิ นการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจและการดาเนิ นการ ให้แก่บุคลากร
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ
และเพิม่ ผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับในการบริ หารราชการ
ด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิ ทธิเสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(9) หลั ก ความเสมอภาค (Equity) คื อ การได้รั บ การปฏิ บัติ แ ละได้รั บ บริ ก ารอย่า งเท่ า เที ย มกัน โดยไม่ มี
การแบ่ งแยกด้าน ชายหรื อหญิ ง ถิ่ น กาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุ ข ภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
(10) หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง เป็ นข้อ ตกลงที่ เ กิ ด จากการใช้ก ระบวนการเพื่ อ หาข้อ คิ ด เห็ น จากกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ประโยชน์ แ ละ
เสี ย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้อ งไม่ มี ข ้อ คัด ค้า นที่ ยุติ ไ ม่ ไ ด้ใ นประเด็ น ที่ ส าคัญ
โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย หรื อ แผนการบริ หารจัดการ หรื อ แผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 โดยมีเป้ าหมายหลักที่ จะนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ ตอ้ งการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของ
ผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งการกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืนภายใต้สภาวะ
การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากรและรู ปแบบ
การอุปโภคบริ โภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยี การทาแผนยุทธศาสตร์ จึงต้องมีการกาหนด
กรอบและเป้ าหมายการพัฒนาที่ชดั เจน
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แผนการบริ หาร หมายถึ ง การก าหนดกลยุทธ์ และการติ ดตาม การบริ หารงานบุ ค ลากรสายสนับสนุ น ให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาและส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุ นพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ และทักษะในสายงานที่ปฏิบตั ิ ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีในการทางาน
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บทที่ 3
ตัวบ่ งชี้พืน้ ฐาน
ในบทนี้ เป็ นรายละเอียดตัวบ่งชี้ พ้ืนฐานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่ งเป็ นภารกิ จหลักที่ทุกหน่วยงาน
จะต้อ งด าเนิ น การเริ่ ม ตั้ง แต่ การวางแผน การปฏิ บัติ งานตามแผน การบริ หารงบประมาณและรายงานทางการเงิ น
ตลอดจนระบบประกันคุณภาพ ที่มุ่งสะท้อนกระบวนการและผลของการดาเนิ นงานของหน่วยงานในภารกิจหลักที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
องค์ ประกอบ
1. แผนกลยุทธ์
2. การบริหารจัดการ

ตัวบ่ งชี้หลัก
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

3. การเงินและงบประมาณ
4. ระบบประกันคุณภาพ

2.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาความรู ้
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
2.3 การบริ หารความเสี่ ยง
2.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรี ยนรู ้
2.5 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้า ร่ วม
กิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
3.1 การจัดทารายงานทางการเงิน
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ชนิดตัวบ่ งชี้
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

กระบวนการ
กระบวนการ
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องค์ ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การจัดทาแผนพัฒนาของหน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน กากับติดตาม
และประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามพัน ธกิ จ ของหน่ วยงานสนับสนุ นวิช าการ ซึ่ ง เป็ นผลจากการวิเ คราะห์ SWOT
เพื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ตามบริ บทและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และน ามาจัดทาเป็ นแผนปฏิ บัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และถ่ายทอดสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมีการควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แผนดังกล่าวเพื่อพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์พฒั นาหน่วยงานจากการวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ตามข้อ 1 เป็ นแผนปฏิ บตั ิการประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
ครอบคลุมการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. มี ก ารถ่ า ยทอดแผนยุท ธศาสตร์ พ ัฒ นาสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยก าหนดผูร้ ั บ ผิ ด ชอบตัว ชี้ วัด และค่ า เป้ า หมาย
เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พฒั นาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. มีกระบวนการติ ดตามและการดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
5. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานและประเมินผลสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของแผนที่กาหนด
6. เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
7. นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการทบทวนแผนในปี ต่อไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1-2 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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องค์ ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปั จจุบนั มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมุ่งเน้นการพัฒนา
โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มี
ความสาคัญเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทรงความรู ้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนการบริ หารและแผนการพัฒนาบุ คลากรสายสนับสนุ นที่ มีการวิเคราะห์ข ้ อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้าน
บุคลากรและความต้องการของบุคลากร ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรื อ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานและครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
2. มีการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. มี การให้ค วามรู ้ ด้า นจรรยาบรรณบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
ถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการบริ หารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1-2 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ร้ อยละของบุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับการปฏิบัตงิ าน
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่ เป็ นธรรม และเป็ น
การประเมินระบบการบริ หารงานที่ เป็ นธรรมของผูบ้ ริ หาร ในการเปิ ดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนื อจากบุ คลากร
สายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่ อเพิ่มพูนความรู ้ และทัก ษะวิชาชี พที่ สอดคล้องกับการปฏิ บัติงาน
ด้วยการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรื อวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่มี
ค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของบุ ค ลากรที่ ได้รับการพัฒนาความรู ้ เป็ นคะแนนระหว่าง 0– 5 กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
วิธีการคานวณ :
1. คานวณร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
จานวนบุคลากรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
80

x5

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
2. จานวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาความรู ้ หมายถึง บุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาความรู ้ โดยเข้าร่ วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศในปี การศึกษานั้น
3. ไม่ นบั ซ้ าแม้วา่ บุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปี การศึกษานั้นก็ตาม
4. สามารถนับรวมการฝึ กอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการหรื อวิชาชีพที่จดั โดยหน่วยงานของตนเอง
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ระบบบริ หารความเสี่ ยงเป็ นการบริ หารและควบคุมปั จจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนิ นงานที่เป็ นสาเหตุ
ของความสูญเสี ยทั้งในรู ปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ดังนั้นเพื่อให้ระดับความเสี่ ยงและขนาดของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อยูใ่ นระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรี ยนรู ้วธิ ี การป้ องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความรุ นแรงของปั ญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิ น เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน การปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนของหน่วยงาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยง ตามบริ บทและสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
 ความเสี่ ยงด้านแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร
 ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
 ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ตามบริ บทและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลาดับความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1
3. มี การจัดท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มีร ะดับความเสี่ ยงสู งและสู ง มาก โดยด าเนิ น การตามแผนกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและเสนอผลการดาเนินการต่อผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน
4. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการปรับแผนหรื อ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการเรียนรู้
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องมีการจัดการความรู ้โดยรวบรวมองค์
ความรู ้ ที่ มีอ ยู่ใ นหน่ วยงานซึ่ งกระจัดกระจายอยู่ในตัว บุ ค คลหรื อ เอกสารมาพัฒ นาให้เ ป็ นระบบ เพื่อ ให้ทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งกระบวนการ
ในการบริ หารจัดการความรู ้ ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุ ความรู ้ การคัดเลื อก การรวบรวม การจัดเก็บความรู ้
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้
ภายในหน่วยงาน การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หาร
จัดการความรู ้ในสถาบันให้ดียงิ่ ขึ้น
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้ และทักษะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ จ ากความรู ้ ทัก ษะของผู ้มี ป ระสบการณ์ ต รง (Tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดใน ข้อ 1 ทั้งที่ มีอยู่ใน ตัวบุคคล และแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge)
5. มี ก ารน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการจัด การความรู ้ ใ นปี การศึ ก ษาปั จ จุ บัน หรื อปี การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (Explicit knowledge) และจากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ที่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 2.5 ร้ อยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้ าร่ วมกิ จ กรรมด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
อย่ างน้ อย 1 ครั้ง
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบัน อุ ด มศึ กษาต้อ งมี น โยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริ ห ารจัด การงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู สื บ สาน เผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมไทย ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นตามจุ ด เน้น ของสถาบันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เกณฑ์ การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ เป็ นคะแนนระหว่าง 0– 5 กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
วิธีการคานวณ :
1. คานวณร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร
จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมกิจกรรม
ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จานวนบุคลากรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละของจานวนบุคลากร
ที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
100
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

x5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

22
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 การจัดทารายงานทางการเงิน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของ
การดาเนิ นงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทา
รายงานทางการเงิ นอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รายงานทาง
การเงิ นต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิ จกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงิ น
และความมัน่ คงของสถาบันได้
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิ นที่เป็ นไปตาม
แผนกลยุทธ์ที่กาหนดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. มี ง บประมาณประจ าปี ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิ บัติ ก ารในแต่ ล ะพัน ธกิ จ เพื่อ การพัฒนาหน่ ว ยงานและ
บุคลากร
3. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจา/คณะกรรมการบริ หาร
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คง
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ ตรวจ ติดตามการใช้เงิ นให้เป็ นไปตามระเบี ยบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
6. ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานมีการติดตามผลการใช้เงิ นให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ ประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
มหาวิท ยาลัย ได้กาหนดให้มีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในเพื่อ กากับติ ดตามส่ ง เสริ มสนับ สนุ นให้ทุ ก
หน่วยงาน ซึ่ งรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนวิชาการมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้มีการดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน โดยคณะกรรมการ
บริ หารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและผูบ้ ริ หารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงาน และจัดส่ งมหาวิทยาลัยตาม
กาหนดเวลา
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนปรับปรุ งการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทที่ 4
ตัวบ่ งชี้เฉพาะ
ในบทนี้เป็ นรายละเอียดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 4 ผลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ เฉพาะ ซึ่ งตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพของผลการดาเนิ นงานตาม
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
หน่ วยงาน
หน่วยงานสนับสนุนที่
รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนาอาคารและสถานที่

สานักส่งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ตัวบ่ งชี้เฉพาะ
5.1 ระดับความสาเร็ จของการจัดเก็บข้อมูลตาม ตัวบ่งชี้
คุณภาพของมหาวิทยาลัย

ชนิดตัวบ่ งชี้
กระบวนการ

5.2 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
5.5 สิ่ งสนับ สนุ น การเรี ยนรู ้ อุป กรณ์ ท างการศึ ก ษาและ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
5.6 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
หน่วยงานในสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
5.7 ระดับความสาเร็ จของการจัดส่งฐานข้อมูลนักศึกษา

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

5.8 ระบบและกลไกสนับ สนุ น การพัฒ นาและบริ ห าร
หลักสูตร
5.9 กระบวนการปรับปรุ งจากผลประเมินความพึงพอใจ
การให้บริ การงานทะเบียน
5.10 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ ป รึ กษาและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
5.12 ระบบและกลไกการติ ดตามการดาเนิ นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

กระบวนการ

5.13 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์

กระบวนการ

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่ วยงาน

สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สงั คม

สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่ งชี้เฉพาะ
5.14 เงิ นสนับสนุ นงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจา
5.15 การเผยแพ ร่ ผลงานทางวิ ช าการและผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
5.16 ระบบและกลไกการบริ การวิชาการแก่สงั คม

ชนิดตัวบ่ งชี้
ผลผลิต/ผลลัพธ์

5.17 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
5.18 มี ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการจัดการเรี ยน
การสอนและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและที่ คน้ คว้าด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ
5.19 มี ก ารพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ยนรู ้ ทั น สมั ย
ห ลากห ลาย และเพี ย งพอตามความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
5.20 ประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ
5.21 ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการแก้ไข

กระบวนการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ ประกอบที่ 5 ผลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่ งชี้คณ
ุ ภาพของมหาวิทยาลัย
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของหน่วยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และประการสาคัญที่ สุด คือสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในทั้งระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจหลักของหน่ วยงานที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการ
จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่ งชี้ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) กองนโยบายและแผน 2) กองบริ หารงานบุ คคล 3) กองคลัง
4) กองพัฒนานักศึ กษา 5) ศู นย์วฒั นธรรมศึ กษา 6) สานักงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา 7) ส านักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน 8) สถาบันวิจยั และพัฒนา 9) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
3. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงาน
4. มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและการตัดสิ น ใจที่ ให้ขอ้ มูล เรื่ องที่ เป็ นพัน ธกิ จหลักของหน่ วยงาน
และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 - 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบัน จัด บริ ก ารด้านต่างๆ ให้นักศึ ก ษาและศิ ษ ย์เก่ า ให้นักศึ ก ษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ ก ารให้ค าปรึ ก ษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริ การข้อมูลหน่ วยงานที่ ให้บริ การ เช่น ทุ นกูย้ ืมการศึ กษา แหล่งทุ นการศึ กษาต่อ
การบริ การจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษา
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดบริ การให้คาปรึ กษา แนะแนวการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นกั ศึกษาภายในสถาบัน
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานที่ให้บริ การกิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การและการให้ขอ้ มูล เพื่อส่ งผลให้การประเมิ น
สูงขึ้นหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมนักศึ กษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการ
พั ฒ นาสติ ปั ญญ า สั ง คม อารมณ์ ร่ างกาย และคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิ จกรรมการพัฒนานักศึ กษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึ กษามีส่วนร่ วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
 กิจกรรมส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
 กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนิ นการ มีการประเมินผลความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุ งการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
เพื่ อเป็ นการสร้ างจิ ต สานึ กสาธารณะให้เกิ ดกับบุ ค ลากรในด้านการรั กษาสภาพแวดล้อ ม โดยการช่ วยกัน
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่ งหน่ วยงานสามารถดาเนิ นการช่วยโลกและสังคมได้ โดยการออกมาตรการใน
การประหยัดทรัพยากรหรื อพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เช่นการ
เปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศหรื อ เครื่ องใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานตามระยะเวลาที่กาหนด การลดปริ มาณขยะ การลดปริ มาณ
การใช้วสั ดุ การจัดการของเสี ย (3Rs: Reduce Reuse Recycle) เป็ นต้น มีการประเมิ นผลการดาเนิ นงานโดยการตรวจ
ประเมิ น จากผูม้ ี ห น้าที่ รับผิ ดชอบ ว่าหน่ วยงานได้ป ฏิ บัติตามนโยบายดังกล่าวหรื อไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรื อมีการมอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการ
2. มี แผนการดาเนิ นการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยกาหนดตัวบ่ งชี้ ความสาเร็ จและค่าเป้ าหมายที่
ต้องการบรรลุ
3. มีการที่ส่งเสริ มให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่ วมในการดาเนินการตามแผน
4. มีการดาเนิ นการตามแผน และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนพร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุ ง
หรื อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานปี ต่อไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ ทางการศึกษาและสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันควรมีความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ที่พกั ของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อม
ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อทรัพยากรที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เช่น อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ห้องสมุด หนังสื อ ตารา สิ่ งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้น แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ฯลฯ สิ่ งสนับสนุ น
เหล่านี้ตอ้ งมีปริ มาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุ งพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี บ ริ การด้านกายภาพที่ เหมาะสมต่อการบริ ห ารจัดการ เช่ น การซ่ อมบ ารุ ง การปรั บปรุ งอาคารสถานที่
การปรับแต่งภูมิทศั น์โดยรอบมหาวิทยาลัย
2. มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่นๆ เช่น การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรื อ
จัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่ องระบบ
ประปา ไฟฟ้ า ระบบกาจัดของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคารต่างๆ
โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การด้านกายภาพที่ สนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่ วยงานในสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย
สามารถใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการบริ หารการวางแผนและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับเพื่อการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
ทุ กด้านของบุ คลากร เพื่ อการติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นการดาเนิ น งาน ตลอดจนเพื่ อการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
หน่วยงาน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี น โยบายการสนับ สนุ น ในการน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้และน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ ใ น
หน่วยงานเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีฐานข้อมูลเป็ นฐานเดียวกันและสามารถกากับติดตามได้ เช่นระบบงานการ
วางแผนการดาเนินงานการปรับปรุ งของหลักสูตร ระบบการจัดตารางเรี ยนตารางสอน
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิ จของหน่ วยงานอย่างน้อยต้องครอบคลุมการรับสมัครนักศึ กษา
การลงทะเบี ย นเรี ย นนั ก ศึ ก ษา การก ากับ ติ ด ตามการพัฒ นาและบริ ห ารหลัก สู ต ร การจัด ตารางเรี ย นตารางสอน
ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
3. มี บั น ทึ ก และตรวจสอบข้อ มู ล เป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งการด าเนิ น งานประกอบไปด้ว ย การสอบทานข้อ มู ล
การกากับติดตาม การตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลหลักได้อย่างเป็ นปั จจุบนั
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ เช่น รายเดือน รายไตรมาส นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาหน่ วยงาน เพื่อร่ วมกันพิจารณาและกากับติดตามและสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานในปี ต่อไปได้
5. มีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนาผลมาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล มีการนาเสนอ
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น ความต้องการในระบบงานต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาระบบให้ดีข้ ึน และมี
ระบบการติดตามการใช้งานและแจ้งปั ญหาที่เกิดจากระบบงาน พิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพประสิ ทธิภาพการใช้งานของระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นพร้อมใช้งานต่อไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

32
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.7 ระดับความสาเร็จของการจัดส่ งฐานข้ อมูลนักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ปี การศึกษา
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนิ นการจัดส่ งฐานข้อมูลนักศึ กษา ผูส้ าเร็ จการศึกษา ซึ่ งเป็ นการบันทึ กฐานข้อมูลตามรู ปแบบและ
ระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดและแจ้ง โดยสามารถสะท้อนถึงการดาเนิ นงานของ
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. ร้อยละของความสาเร็ จในการจัดส่ งข้อมูลนักศึ กษาตามรู ปแบบและระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดและแจ้ง โดยเทียบเป็ นคะแนนเต็ม 5 = ดาเนินการได้ร้อยละ 90
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของความสาเร็ จในการจัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่ สกอ. แจ้ง
ร้อยละของความสาเร็ จในการจัดส่งข้อมูลนักศึกษาที่ สกอ.
แจ้งให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.8 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พฒั นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและความพร้อม
ของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริ หารหลักสูตรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. หน่ วยงานมีระบบและกลไกในการสนับสนุ นการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทาง
ปฏิบตั ิที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. หน่วยงานมีระบบและกลไกสนับสนุนการปิ ดหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการติดตามให้ทุกหลักสู ตรมีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. หน่ วยงานมีระบบและกลไกสนับสนุ นให้มีการประเมินหลักสู ตรทุกหลักสู ตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
5. หน่วยงานมีการประเมินผลการดาเนินงานตามข้อ 1 - 4 และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งการดาเนินงานใน
ครั้งต่อไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมินความพึงพอใจการให้ บริการงานทะเบียน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การจัดบริ การที่มีคุณภาพให้นกั ศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ การบริ การให้มีมาตรฐาน อันจะนามา
ซึ่งคุณภาพการให้บริ การที่ดี นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ เป็ นการยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพงาน
บริ การของงานทะเบี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อมี มาตรฐานคุ ณ ภาพ นับได้ว่าเป็ นเรื่ อ งสาคัญ ที่ สานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนควรมีการพัฒนาคุณภาพงานบริ การอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการยกระดับคุณภาพการให้บริ การให้ดี
ขึ้นกว่าที่ มาตรฐานที่ กาหนด เพื่อให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจจากการปฏิ บตั ิงานการให้บริ การของบุคลากรด้วย
มาตรฐานเดียวกันและมีประสิ ทธิภาพเท่าเทียมกัน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ จัด ท าแผนปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานจากผลส ารวจความพึ ง พอใจ
การให้บริ การ
2. มีการจัดทาแผนปรับปรุ งการดาเนินงานจากผลสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ
3. สามารถดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานตามเป้ าหมายของแผนการปรับปรุ งได้ร้อยละ 80
4. สามารถดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานตามเป้ าหมายของแผนการปรับปรุ งได้ร้อยละ 100
5. สามารถดาเนิ น การปรั บปรุ งการดาเนิ น งานได้ตามเป้ าหมายของแผนการปรั บ ปรุ งจากผลสารวจความ
พึงพอใจผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีค่ามากกว่าปี ที่ผา่ นมา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.10 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การผลิตบัณฑิต ถือเป็ นภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่ งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบตั ิ โดยการจัดการศึกษา
ให้มีคุณ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานแก่นักศึ กษา ในรู ปแบบของการให้บริ การทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชี พชั้น สู ง
รวมถึงการดาเนินชีวติ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม มีทกั ษะทางปั ญญา ตลอดจนมีศกั ยภาพพร้อมที่จะ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เกิ ดความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ในการที่ สถานศึ กษาจะสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็ นมาตรฐานได้น้ นั นักศึกษาที่สถานศึกษารับเข้าเพื่อศึกษาต่อ เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัย
หลักที่สาคัญ เพราะการคัดเลือกคุณสมบัติของนักศึ กษาที่ รับเข้าในแต่ละหลักสู ตรนั้น ก็เปรี ยบเสมือนกับการคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด ก่อนนามาผ่านกระบวนการบ่มเพาะนามาซึ่ งผลผลิตทางการศึ กษาที่ มี
คุณภาพ ทาให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ระบบและกลไกการรับนักศึกษาจึงเกิดขึ้น เพื่อให้
การดาเนิ นงานด้านการรับนักศึ กษาเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่การกาหนดคุ ณสมบัตินักศึ กษาที่ รับเข้า เกณฑ์การ
คัดเลือก ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการอย่างเป็ นรู ปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อไป
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีกระบวนการรับนักศึกษาที่ หลากหลาย โดยเปิ ดโอกาสทางการศึ กษาอย่างเท่าเที ยมกันตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการกากับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้เป็ นไปตามนโยบายและกาหนดการรับนักศึกษา
3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่ งใส เปิ ดเผย และเป็ นธรรมกับนักศึกษาที่สมัคร
เข้าเรี ยน
4. มีการวิเคราะห์ผลการรับสมัครนักศึกษาเพื่อกาหนดนโยบายการรับนักศึกษาในปี ต่อไป
5. มีการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งกระบวนการรับนักศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ ทปี่ รึกษาและอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
อาจารย์ไม่ เพียงแต่เป็ นผูท้ ี่ ถ่ายทอดความรู ้ เท่ านั้น แต่จะท าอย่างไรให้นักศึ กษามี ความสุ ขในการเรี ยนและ
การดาเนิ นชีวิต ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์ประจาหลักสู ตร เนื่ องจาก
อาจารย์เป็ นผูใ้ กล้ชิดนักศึ กษามากที่ สุดจะเป็ นผูท้ ี่ รวบรวมและทราบข้อมูลของนักศึ กษาทุกคน รู ้จุดเด่นหรื อลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาแต่ละคนที่ตอ้ งส่ งเสริ ม พร้อมทั้งรู ้จุดด้อยที่ตอ้ งแก้ไข นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้อง
ปรับตัวในหลายๆด้านไม่วา่ จะเป็ นด้านการเรี ยนและด้านการดาเนินชีวติ ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร/อาจารย์ประจาหลักสู ตร จึงมีบทบาทก่อให้เกิดบรรยากาศของการเรี ยนรู ้และการปรับตัวควบคู่กนั ไปกับการ
ให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว
เข้ากับสังคม การวางแผนและการเตรี ยมตัวเพื่ออาชีพ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตร จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมีความสาคัญต่อการสร้างความสาเร็ จของนักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี นโยบายและแนวปฏิ บัติด้านการปฏิ บตั ิ หน้าที่ การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มีการจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่กาหนด
3. มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
4. มี การรวบรวมและสังเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ในการปรับปรุ งผลการดาเนินงานในปี ต่อไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.12 ระบบและกลไกการติดตามการดาเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พฒั นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและความพร้อม
ของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอตามหลักเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริ หารหลักสูตรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. มีการให้ความรู ้และจัดสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
3. มีการรวบรวมข้อมูลผลดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับหลักสูตร
4. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5. มีการนาผลมาวางแผนการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริ หารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริ มสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั จากงบประมาณของสถาบันให้กบั บุคลากร ส่งเสริ มพัฒนาสมรรถนะ
แก่อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ นซึ่ งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่ องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั วิจยั อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ์ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายตามแผนด้านการวิจยั
ของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นตามระบบที่กาหนด
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
(1) แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
(2) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ และวารสารวิจยั
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรื อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจยั
ที่มีผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ์ ของงานวิจัยหรื อ งานสร้ างสรรค์ที่ น าไปใช้ป ระโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.14 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การผลิ ต งานวิ จัย หรื องานสร้ า งสรรค์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุ นการทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน นอกจากนั้น เงิ น ทุ นวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ที่ค ณะได้รับ จากแหล่งทุ น ภายนอกสถาบัน ยังเป็ นตัวบ่ งชี้
ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของคณะ
เกณฑ์ มาตรฐาน
จานวนเงิ นสนับ สนุ นงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจาโดยการแปลงจานวนเงิ นต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็ นคะแนนระหว่าง
0 – 5 โดยใช้เกณฑ์ของกลุ่ม ค2 จาแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็ น คะแนนเต็ม
5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็ น คะแนนเต็ม
5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สู ตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงิ น สนับ สนุ น งานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่อ จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
2. แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5
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3. สรุ ปคะแนนที่ได้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จ านวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ให้ นั บ ตามปี การศึ ก ษา และนั บ เฉพาะที่ ปฏิ บั ติ ง านจริ งไม่ นั บ รวม
ผูล้ าศึกษาต่อ
2. ให้นบั จานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี งบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริ ง
3. กรณี ที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึ่งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อหลักฐานจาก
การตกลงร่ ว มกัน ของสถาบั น ที่ ร่ ว มโครงการ ให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นเงิ น ตามหลัก ฐานที่ ป รากฏ กรณี ที่ ไ ม่ มี ห ลัก ฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงิ น สนับ สนุ น โครงการวิจัย สามารถนับ เงิ น โครงการวิจัยสถาบันที่ ได้ลงนามในสัญ ญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจาหรื อนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นกั วิจยั
เป็ นผูด้ าเนินการ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.15 การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้ างสรรค์ ของอาจารย์ ประจา
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริ ม
ให้มีการเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั เชิ งวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูใ่ นรู ปของ
บทความวิจัยหรื อ บทความทางวิชาการที่ ตี พิ ม พ์ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิชาการระดับ ชาติ หรื อ ระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรื อ Scopus หรื อตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ สิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร หรื อเป็ นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ ตาราหรื อหนังสื อที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
เกณฑ์ มาตรฐาน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั เป็ น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์ เฉพาะคณะ กลุ่ม ค 2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร้ อ ยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนัก ของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจ าและนัก วิจัย ที่ ก าหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ร้ อ ยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนัก ของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจ าและนัก วิจัย ที่ ก าหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สู ตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

x 100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน นาเสนอสภาสถาบัน
อนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
0.60
บทความวิ จัย หรื อ บทความวิช าการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ใ นวารสารทางวิช าการที่ ป รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ที่ ไ ม่ อ ยู่ในฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรื อตี พิม พ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ ป รากฏในฐานข้อ มู ล ระดับ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ย บคณะกรรมการ
การอุด มศึ กษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ารพิ จารณาวารสารทางวิช าการสาหรั บ การเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ค่ านา้ หนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ต าแหน่ ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่ อได้รับการตอบรับและตี พิมพ์แล้ว การตี พิมพ์ตอ้ งตี พิมพ์เป็ นฉบับสมบู รณ์ ซ่ ึ งสามารถอยู่ในรู ปแบบเอกสาร
หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ดังนี้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่ วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ: ตาราหรื อผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ กองบริ หารงานบุคคลเป็ นผูส้ นับสนุนข้อมูลให้กบั
สถาบันวิจยั และพัฒนา
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.16 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ สังคม
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
การบริ การวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึ กษา สถาบันควรคานึ งถึงกระบวนการใน
การให้บริ การวิชาการแก่สังคม โดยการศึ กษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนามาจัดทาแผนบริ การวิชาการ ทั้งการ
บริ ก ารวิช าการที่ ท าให้ เกิ ด รายได้แ ละการบริ ก ารวิช าการที่ ส ถาบัน จัด ท าเพื่ อ สร้ างประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนหรื อ สังคม
โดยมีการประเมินความสาเร็ จของการบริ การวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกาหนดระบบและกลไกในการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. กาหนดชุมชนหรื อองค์การเป้ าหมายของการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมโดยมีความร่ วมมือระหว่างคณะ
หรื อหน่วยงานเทียบเท่า
3. จัดทาแผนบริ การวิชาการโดยมีส่วนร่ วมจากชุมชนหรื อองค์การเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ 2
4. ทุ ก คณะมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การตามแผนบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมของสถาบั น ตามข้อ 3
โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ งั หมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอ้ งมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
5. มีการติดตามประเมินผลสาเร็ จและผลกระทบของการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. มีการนาผลการประเมินในข้อ 5 เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงานและนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาระบบ
และกลไกการให้บริ การวิชาการในปี ถัดไป
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.17 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ความสามารถในการให้บริ การทางวิชาการในลักษณะห่ วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็ นที่พ่ ึงของ
ชุม ชน ภาครั ฐ ภาคเอกชน หน่ วยงานวิชาชี พ สังคมได้อย่างมี คุณ ภาพตามศักยภาพและความพร้ อมตามจุ ดเน้น ของ
สถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการ (2) การสร้างความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู ้ที่เกิดจากการให้บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่ ความรู ้น้ นั ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. หน่ วยงานมี ก ารส ารวจความต้อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิช าชี พ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. หน่วยงานมีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อ
ภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยวิชาชีพ
3. หน่วยงานมีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
4. หน่ ว ยงานมี ก ารน าผลการประเมิ น ในข้อ 3 ไปพัฒ นาระบบและกลไกหรื อกิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาการ
5. หน่ วยงานมี การพัฒ นาความรู ้ ที่ ได้จากการให้บ ริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้ สู่ บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.18 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทีค่ ้ นคว้ า
ด้ วยตนเองอย่ างเพียงพอ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
หน้าที่ ห นึ่ งของสถานศึ กษา คื อ การเอื้ อโอกาสให้ นักศึ ก ษาได้เรี ยนรู ้ อย่างเต็ม ตามศัก ยภาพของแต่ ละคน
เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถเป็ นเครื่ องมือช่วยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา การเรี ยนการสอน การทาวิจยั
ได้ดี ดังนั้นอาจารย์ผสู ้ อนจึงสามารถศึกษาค้นคว้า ทาสื่ อการสอนและนาเสนอผ่านจอ (Screen) หน้าห้องเรี ยน หรื อห้อง
ประชุ ม หรื อ ผ่ า นจอคอมพิ ว เตอร์ (Monitor) ของผู ้เรี ย นได้โ ดยสะดวกโปรแกรมของบางวิ ช า ผู ้เรี ยนสามารถ
นาแผ่นโปรแกรมซึ่ งบรรจุไว้ในจานบันทึ กโปรแกรม (Disc) นาไปเรี ยนหรื อศึ กษาด้วยตนเองที่ บา้ นหรื อที่ อื่นได้ดว้ ย
ติดขัดบางเรื่ องก็สามารถนามาถามอาจารย์ผสู ้ อนได้
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้ นามาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดสารสนเทศสาหรั บ
การเรี ยนการสอน (P)
2. มีการดาเนินงานเพื่อจัดหาและพัฒนาสารสนเทศสาหรับการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม (D)
3. มี การประเมินผลการดาเนิ นงานการจัดการสารสนเทศสาหรับการเรี ยนการสอนจาแนกตามกลุ่มผูใ้ ช้ใน
แต่ละคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน (C)
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น การจั ด การสารสนเทศมาปรั บ ปรุ งระบบสารสนเทศอย่ า งเป็ นระบบ
และดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (A)
5. มีการนาข้อมูล/ผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสาหรับการเรี ยนการสอน
ขององค์กรที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน (A)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.19 มีการพัฒนาห้ องสมุด แหล่ งเรียนรู้ ทนั สมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุ นทรัพยากรและทางด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะการให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่ออานวยความสะดวกที่เอื้อต่อนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ เช่น เป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา และสื บ ค้น ข้อ มู ล งานวิ จัย หรื อ งานสร้ างสรรค์ หรื อ งานบริ ก ารวิ ช าการ
การบริ การห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการที่ ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการสร้างจิตสานึ กให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี แผนการพัฒ นาห้องสมุด และแหล่งเรี ยนรู ้ ในรู ป แบบต่างๆ ที่ ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นปฏิบตั ิ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย (P)
2. มีการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ตามแผนการพัฒนาห้องสมุด (D)
3. มีการประเมินการให้บริ การห้องสมุด ด้านการสื่ อสาร/ให้การเรี ยนรู ้ ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ จาแนกตาม
กลุ่มผูใ้ ช้ในแต่ละคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน (C)
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนั กศึกษาและผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อแหล่งเรี ยนรู ้ที่จดั ไว้ท้ งั
ด้านคุณภาพและปริ มาณอย่างเป็ นระบบ (C)
5. มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและดาเนิ นการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ผูใ้ ช้บริ การรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุ งการบริ การของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง (A)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.20 ประสิทธิภาพของการให้ บริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นพันธกิจในการจัดการศึ กษา
เน้นการปฏิบตั ิ และนักศึกษาอย่างเพียงพอ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนการพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (P)
2. มีการพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (D)
3. มีการประเมินการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้านความเร็ ว เสถียรภาพ ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การ
ระดับความปลอดภัย ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ (C)
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผูใ้ ช้ บริ การที่ มีต่อการให้บริ การเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริ มาณ (C)
5. มี ก ารน าผลการประเมิ น มาวิ เคราะห์ เพื่ อ พัฒ นาและด าเนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรและแหล่ ง เรี ยนรู ้
ที่ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การรวมทั้งมีระบบการพัฒนา/ปรับปรุ งการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง (A)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
การดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.21 ร้ อยละของข้ อร้ องเรียนทีไ่ ด้ รับการแก้ ไข
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี้
ข้ อร้ องเรียน หมายถึง รายการที่ผรู ้ ับบริ การเสนอให้ปรับปรุ ง
การแก้ ไ ขข้ อร้ องเรี ย น หมายถึ ง การด าเนิ น การแก้ไ ขข้อ ร้ อ งเรี ยนซึ่ งสมควรได้ รั บ การแก้ไ ข และที่
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการแก้ไขเองได้
สู ตรการคานวณ
ข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการแก้ไข
ข้อร้องเรี ยนทั้งหมด

x 100

ตัวอย่ าง
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ตูร้ ับฟั ง
ความคิดเห็ น หนังสื อร้องเรี ยน ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ เว็บบอร์ ด ฯลฯ จานวน 10 รายการ โดยสานักฯ ได้ดาเนิ นการ
แก้ไขข้อร้องเรี ยน จานวน 7 รายการ สามารถแก้ไขได้ 7 รายการ จะได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 70 ดังนี้
7 x 100
10

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 40 – 49

คะแนน 2
ร้อยละ 50 – 59

คะแนน 3
ร้อยละ 60 – 69

= 70%

คะแนน 4
ร้อยละ 70 – 79

คะแนน 5
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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บทที่ 5
แนวทางการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการประกันคุณภาพภายใน
หน่ ว ยงานต้อ งวางระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้เ หมาะสมกับ บริ บ ทและวิสัย ทัศ น์ ข อง
หน่ วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องในระดับชาติ ดว้ ย
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ประเทศกาหนด และมุ่งสู่เป้ าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรื อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การวางระบบการประกัน คุ ณ ภาพจะต้อ งประกอบด้ว ย การควบคุ ม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผล
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสู ตร ระดับคณะหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ า และสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย
โดยหน่วยงานต้องควบคุมให้มีการดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่กาหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็ นระยะๆ
โดยมี ก ลไกการด าเนิ น งานอย่า งชัด เจน เช่ น มี ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ/ผูบ้ ริ ห าร/ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง/ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
เมื่อครบหนึ่ งปี การศึกษาก็ตอ้ งมีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุ ง
พัฒนาในปี ถัดไป โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาจะดาเนิ นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิ บตั ิตามแผนการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้ งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึ กษาทราบรวมทั้ง
เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
มหาวิทยาลัยกาหนดให้หน่ ว ยงานสายสนับสนุ นวิชาการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามเกณฑ์
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น
การสรุ ปผลการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน สาหรับหน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการ มีองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์
องค์ประกอบที่ 2 การบริ หารจัดการ
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 ผลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยมี ต ัวบ่ งชี้ ท้ ังหมด 29 ตัวบ่ งชี้ ซึ่ งแต่ล ะหน่ ว ยงานมี จานวนตัวบ่ ง ชี้ แตกต่ างกันตามพัน ธกิ จของแต่ล ะ
หน่วยงาน และหน่วยงานสามารถกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงานเพิ่มเติมได้
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การสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาดังนี้
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ =
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ท้ งั หมด
จานวนตัวบ่งชี้ท้ งั หมด
ซึ่งการแปลผลจะเป็ นการอธิบายว่า
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 -2.50
2.51– 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ตัวอย่ าง เช่น หน่วยงานมีจานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ และมีคะแนนรวมของทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 40
คะแนนเฉลี่ย

40
11

=
=

3.63

การดาเนินงานอยูใ่ นระดับดี
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บทที่ 6
หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนยุท ธศาสตร์ พฒ
ั นาหน่ วยงานจากการ
วิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และพัฒ นาไปสู่ แ ผน
กลยุทธ์ทางการเงิน
2. มี ก ระบวนการแปลงแผนยุท ธศาสตร์ ต ามข้อ 1
เป็ นแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี และแผนกลยุท ธ์ ท าง
การเงิ นที่ ครอบคลุมการดาเนิ นงานตามพันธกิ จของ
หน่วยงาน

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 มีการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน
1.2 รายงานการประชุมของหน่ วยงานที่ มีวาระเกี่ ยวข้องกับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี ที่ผา่ นมา
2.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิ บตั ิการตามกระบวนการของ
Balance scorecard
2.2 มี ก ารจัด ท ารายงานผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่า งแผนกลยุท ธ์ กับ แผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ครบทุ ก
พันธกิจของหน่วยงาน
2.3 รายงานผลการวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่า งแผน
ยุทธศาสตร์กบั แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาสู่ การปฏิบตั ิ 3.1 มี ก ารจัด ท าตัว บ่ ง ชี้ (KPI) พร้ อ มทั้ง เป้ า หมาย (target)
โดยก าหนดผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ ตัว ชี้ ว ดั และค่ า เป้ า หมาย ของแต่ละตัวบ่งชี้ ที่จะใช้วดั ความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน
เพื่ อ วัด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามแผน ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทา
ยุทธศาสตร์พฒั นาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
พร้อมกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3.2 มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้ เข้ามีส่วนร่ วมใน
การจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของ
ทุกฝ่ ายอัน จะนาไปสู่ ความร่ วมมื อร่ วมใจกันปฏิ บัติงานให้
บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดร่ วมกัน
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
4. มีกระบวนการติดตามและการดาเนิ นการตามแผน 4.1 มี การ พั ฒ น าร ะบ บการติ ดต ามการ ด าเนิ นง าน
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ ตามแผนปฏิบตั ิการว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ และควรมีการ
ผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
รายงานผลการดาเนิ นตามตัวบ่งชี้ เทียบกับค่าเป้ าหมายเสนอ
ต่ อ ผูบ้ ริ ห ารในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ เช่ น 3 เดื อ น หรื อ 6 เดื อ น
หากไม่เป็ นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
นาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุ ง
4.2 หลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การรายงานผลการด าเนิ น งาน
ต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงานและ/หรื อที่ประชุมผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
เช่น รายงานการประชุม
5. มีการสรุ ปผลการดาเนิ นงานและประเมินผลสาเร็ จ 5.1 มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์โดยการ
ตามตัวชี้วดั ของแผนที่กาหนด
เปรี ยบเที ยบผลของตัวบ่งชี้ การดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเป้ าหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมของหน่วยงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. เสนอรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนต่อคณะ 6.1 มี ก ารน าผลการด าเนิ น งานตามแผนเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
7. น าข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หาร 7 . 1 ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ไ ด้ รั บ ม า แ ล ะ มี ก า ร จั ด ท า
มหาวิทยาลัย ไปใช้ในการทบทวนแผนในปี ต่อไป
แผนการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
7.2 มี ก ารน าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ที่ได้รับการปรับปรุ งเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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องค์ ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี แ ผนการบริ ห ารและแผนการพัฒ นาบุ ค ลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจุดแข็ง จุดอ่อน
ด้ า นบุ ค ลากรและความต้ อ งการของบุ ค ลากร
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และสมรรถนะหลัก หรื อวัฒ นธรรมองค์ ก รของ
หน่ ว ยงานและครอบคลุ ม การพั ฒ นาทั ก ษะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของบุคลากรในปั จจุบนั รวมทั้งที่ตอ้ งการ
ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้อ งการด้า นบุ ค ลากรของหน่ วยงาน ก าหนดอัต ราก าลัง ที่
ต้อ งการเพื่ อ การปฏิ บัติ ง านตามแผนยุท ธศาสตร์ และการ
พัฒนางานประจา กาหนดแผน การจ้างงานและวิธีการสรรหา
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ทัศ นคติ ที่ ดี ใ ห้ เ ข้า มาสู่
กระบวนการคัด สรร อาจมี ก ารสรรหาทั้ง จากภายนอกและ
ภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (training
needs) ของบุคลากร เพื่อให้ได้รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่
กาหนด และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้
มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ความต้องการนี้ได้
1.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับความสามารถ (competencies) ที่ จาเป็ นต่อ
การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฐมนิ เ ทศ
และฝึ กอบรมให้ผูป้ ฏิ บัติงานมี ความเข้าใจในวิธีการทางาน
เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ
และทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.4 ข้อมูลป้ อนกลับของผลการปฏิ บตั ิงานและผลการพัฒนา
ตามเส้น ทางความก้า วหน้า ของสายงานในรอบปี ที่ ผ่า นมา
เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรื อมีขอ้ ตกลงในการทางานและ
ใช้เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
1.5 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์วา่
มีประเด็นใดบ้างที่ ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงาน และของหน่วยงาน
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
2. มีการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ 2.1 มี ก ารวิ เ คราะห์ ง าน (job analysis) โดยก าหนดให้
เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
มีคาอธิ บายลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติ
เฉพาะต าแหน่ ง (job specification) รวมทั้ งความสามารถ
(competencies ) ที่ จ าเป็ นต่ อ การปฏิ บัติ ง านให้ ผู ้ป ฏิ บัติ ง าน
เข้าใจในงาน
2.2 มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (job evaluation) ที่ มี
รู ปแบบชัด เจน มี การกาหนดเส้นทางเดิ นของตาแหน่ งงาน
(career path) ของบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ป ริ มาณการ
เข้า – ออก ของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณา หาแนวทาง
การปรับปรุ งแก้ไขและติดตามผล
2.3 มี การพัฒ นาบุ คลากรสายสนับสนุ นให้เ ป็ นไปตามแผน
และเส้นทางเดิ นของต าแหน่ งงานที่ กาหนด รวมทั้งติ ดตาม
ตรวจสอบเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น อย่า ง
ต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิ การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญ 3.1 สร้ า งบรรยากาศของสถานที่ ท างานให้ น่ า อยู่ ตั้ง แต่
กาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุ นเพื่อให้บุคลากร สภาพแวดล้อ ม บรรยากาศการท างาน การจัด สวัส ดิ ก าร
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การเอาใจใส่ ดูแลบุ คลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเที ยมกัน
การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทางาน
3.2 มี ร ะบบส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การเสนอขอรั บ รางวัล ของ
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น เช่ น มี ก ารติ ด ตามข้อ มู ล แหล่ ง ให้
รางวัล ต่างๆ เพื่อ ประชาสัม พันธ์ ให้บุคลากรสายสนับ สนุ น
ทราบโดยเร็ ว มีการกระตุน้ และช่ วยเหลื อผูท้ ี่ มีศักยภาพเพื่อ
ขอรั บรางวัลในด้านต่างๆ เช่ น ช่ วยจัดทาเอกสารการขอรั บ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรั บ รางวัล หรื อ งาน
ธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผูไ้ ด้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกี ยรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็ นกรณี พิเศษ
3.4 มี กิจกรรมที่ ก่อ ให้เกิ ดการพัฒนาร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่ วมมือใน
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4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุ นนา
ความรู ้ และทักษะที่ ไ ด้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

5. มี ก ารให้ ค วามรู ้ ด้ า นจรรยาบรรณบุ ค ลากร
สายสนั บ สนุ นและดู แลควบคุ มให้ บุ คลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการบริ หาร
และแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
การท างาน มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทางระหว่ า ง
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา รวมทั้ งระหว่ า ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดความรู ้สึกที่ ดีและพัฒนา
งานร่ วมกัน
3.5 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้ องกันและ
ส่ งเสริ ม มีสวัสดิ การตรวจเช็คสุ ขภาพ ส่ งเสริ มการออกกาลัง
กายในรู ปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกาย
สนับสนุนผูเ้ ชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
4.1 ทุ ก หลั ก สู ตรการฝึ กอบรม หรื อทุ ก โครงการที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเพิ่ ม ความรู ้ แ ละทัก ษะการปฏิ บัติ ง าน
ควรกาหนดแนวทาง หรื อวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมหรื อการพัฒ นาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่ า
บุคลากรสามารถนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิ บัติงานหรื อปรับปรุ งตนเอง โดยอาจใช้กลไกการ
ติดตามผลการนาความรู ้ และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรม
หรื อ พัฒ นา 6-9 เดื อ น หรื อ ใช้กลไกการจัด การความรู ้ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อในการติ ดตามประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ ของการอบรม
หรื อการพัฒนา เป็ นต้น
5.1 หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู ้ ด้ า นจรรยาบรรณ
และกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
6.1 หน่ ว ยงานจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการ
ปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ของแผนการบริ ห ารและการพัฒนาบุ คลากรสายสนับสนุ น
ตามตัว ชี้ วัด ผลการด าเนิ น งาน (KPI) หรื อเป้ า หมายของ
แผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ น โดยที่
ตัว ชี้ ว ดั ผลการด าเนิ น งานและค่ า เป้ า หมายนั้น ควรมี ค วาม
เชื่ อมโยงกับกลยุท ธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมิ นไป
ปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในรอบปี ถัดไป
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เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
7. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ 7.1 นาผลการประเมิ นความสาเร็ จของแผนการบริ หารและ
ปรั บ ปรุ งการบริ หารการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุ งแผนการบริ หาร
สนับสนุน
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนิ นการตามแผนปรั บปรุ งการบริ หารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กาหนด
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ร้ อยละของบุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทีส่ อดคล้องกับการปฏิบัตงิ าน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่มีสญ
ั ญาจ้างกับมหาวิทยาลัยในรอบปี การศึกษา
บุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากร ที่หน่วยงานสนับสนุนหรื ออนุญาตให้ไปศึกษาต่อไป
การฝึ กอบรม สัมมนา หรื อดูงาน จะไม่นบั ซ้ า แม้วา่ บุคคลนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปี การศึกษานั้น
รอบระยะเวลา : รอบปี การศึกษา
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ :
1. จานวนบุคลากรในปี การศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ ง และลาศึกษาต่อ
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศในปี การศึกษานั้น
3. ตารางสรุ ปจานวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถด้านต่างๆ
4. เอกสาร/บันทึก/หนังสื ออนุมตั ิให้เข้าร่ วมรับการพัฒนา
5. รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมอบรม/สัมมนา/เสวนา ฯลฯ
6. หนังสื อรับรองผ่านการฝึ กอบรม (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง ตารางการจัดเก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถด้านต่างๆ
การใช้
ชื่ อการอบรม/
ประโยชน์ /
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
วันเดือนปี
หน่ วยงานทีจ่ ดั
สัมมนา
การได้ รับ
อ้ างอิง
รางวัล
1
2
3
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี การวิเคราะห์ และระบุ ความเสี่ ยง และปั จจัย ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ ยง ตามบริ บทและสภาพแวดล้อม
ของหน่ ว ยงาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
 ความเสี่ ยงด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ ของ
หน่วยงาน
 ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ
 ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร
 ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
 ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้าน
ธรรมาภิบาล
 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 ความเสี่ ยงด้ า นอื่ น ๆ ตามบริ บทและ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงพร้อมปั จจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ ย งที่ ส่ ง ผลกระทบ หรื อสร้ า งความเสี ย หาย หรื อความ
ล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ประเด็นความเสี่ ยงที่ นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์
ในอนาคตที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อหน่ วยงาน
ด้า นชื่ อ เสี ย ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ รวมถึ ง ความสู ญ เสี ย
ทางด้านชีวติ บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็ นสาคัญ
1.3 ปั จจัยเสี่ ยงหรื อปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิ ด ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คน อาคารสถานที่ อุ ป กรณ์
วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน สภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอก
เป็ นต้น
1.4 จัดลาดับความสาคัญของปั จจัยเสี่ ยง โดยพิจารณาจากมิติ
ของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ ย ง โดยแสดงเป็ น
รายงานผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ ยง
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. มี การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความ 2.1 ระดับ ความเสี่ ย งอาจก าหนดเป็ นเชิ ง ปริ ม าณ หรื อ เชิ ง
เสี่ ยงและจัดลาดับความเสี่ ยงที่ ได้จากการวิเคราะห์ คุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงระดับสูง กลาง ต่า ได้
ในข้อ 1
2.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงทั้งในด้าน
ของโอกาสและผลกระทบ
2.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง ให้ประเมินจาก
ความถี่ที่เคยเกิ ดเหตุการณ์เสี่ ยงในอดีต หรื อความน่าจะเป็ นที่
จะเกิ ดเหตุการณ์ ในอนาคต โดยคาดการณ์ จากข้อมูลในอดี ต
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงใน
ปั จจุบนั
2.4 การประเมิ นผลกระทบของความเสี่ ย ง ให้ประเมิ น จาก
ความรุ นแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความ
รุ นแรงมาก ถ้ า กระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ คุ ณ ภาพการ
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เกณฑ์ มาตรฐาน

3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความ
เสี่ ยงสูงและสู งมาก โดยดาเนินการตามแผน กาหนด
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการตามแผนบริ หารความ
เสี่ ย งและเสนอผลการด าเนิ นการต่ อผูบ้ ริ ห ารของ
หน่วยงาน

4. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผน และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5. มี การน าผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย ไปใช้ใ นการ
ปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
ให้บริ การของหน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญกาลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากร เป็ นต้น
2.5 รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนและ/หรื อมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยง
2.6 บันทึ กข้อความการจัดส่ งรายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แผนและ/หรื อมาตรการบริ หารความเสี่ ยงไปยังกองนโยบาย
และแผน
3.1 จัด ท าแผนบริ หารความเสี่ ย งเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย
โดยต้อ งก าหนดมาตรการ หรื อ แผนปฏิ บัติ ก ารที่ จ ะสร้ า ง
ความรู ้ความเข้าใจให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน และดาเนินการ
แก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
3.2 สร้ างมาตรการควบคุ ม ความเสี่ ยงโดยใช้เทคนิ ค 4T คื อ
Take การยอมรั บความเสี่ ยง Treat การลดหรื อควบคุ มความ
เสี่ ยง Transfer การโอนหรื อกระจายความเสี่ ยง และ Terminate
การหยุดหรื อ หลี กเลี่ ยงความเสี่ ย ง เพื่อ ลดมูลเหตุของแต่ล ะ
โอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสี ยหาย (ทั้งในรู ปแบบของตัว
เงิ น และไม่ ใ ช่ ต ัว เงิ น เช่ น ชื่ อ เสี ย ง การฟ้ อ งร้ อ งจากการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผลหรื อความคุม้ ค่า คุณค่า)
4.1 มี การรายงานความก้าวหน้าหรื อผลการดาเนิ นงานตาม
แผนต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
4.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานและประเมิ น ผล
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้ อมข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งแผนการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5.1 แผนบริ หารความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไปควรพิจารณาระดับ
ความเสี่ ยงที่ เ หลื อ อยู่ ห ลั ง การจั ด การ ความเสี่ ยงและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน รวมทั้งความ
เสี่ ย งใหม่ จ ากนโยบายหรื อ สภาพแวดล้อ มทางการศึ ก ษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานกากับ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. มี การกาหนดประเด็นความรู ้ และเป้ าหมายของ 1.1 หน่วยงานควรศึ กษาเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
การจัดการความรู ้ ที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรื อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่
การพัฒนาและครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
มุ่งเน้นเป็ นสาคัญ หรื อมุ่งสู่อตั ลักษณ์ใดที่ตอ้ งการ เพื่อนามาใช้
ในการกาหนด แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนปฏิ บัติการในการ
จัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.2 บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดประเด็ น ความรู ้
ประกอบด้ว ย ผู ้อ านวยการ รองผู ้อ านวยการ หั ว หน้า ฝ่ าย
หั ว หน้ า งาน ที่ ก ากับ ดู แ ลด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อกลยุ ท ธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิ จของหน่ วยงาน รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็ นไป
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
1.3 หน่ วยงานควรมีเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ โดยเน้น
เรื่ องการพัฒ นาทัก ษะความสามารถของบุ ค ลากรภายใน
เป็ นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู ้ที่หน่วยงานมุ่งเน้น
ตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุ งการทางาน เทคนิคการ
เพิ่มผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็ นต้น
1.4 รายงานการประชุมของหน่วยงานที่มีวาระเกี่ยวข้องกับการ
กาหนดประเด็นความรู ้
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่ จะพัฒนาความรู ้ 2.1 มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ จะได้รับการพัฒนาความรู ้
และทั ก ษะอย่ า งน้ อ ยครอบคลุ ม พั น ธกิ จของ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาหนด 2.2 หน่ ว ยงานควรก าหนดนโยบายให้มี ก ารส ารวจผลการ
ในข้อ 1
ปฏิ บัติ งานที่ เป็ นจุ ดเด่ น ของบุ คคลากร โดยเฉพาะด้านการ
ให้บริ การ การปฏิ บตั ิงานตามภารกิ จที่ สะท้อนอัตลักษณ์ของ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ นประเด็ น ส าหรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการจัดการความรู ้ให้ได้องค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพผลการดาเนินงาน
3. มี การแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากความรู ้ 3.1 หน่ ว ยงานควรเชิ ญ บุ ค ลากรภายใน หรื อ ภายนอกที่ มี
ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ผลงานดี เด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้ง
เพื่ อ ค้น หาแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู ้ ที่ ผลงานด้า นอื่ น ๆ ที่ ห น่ ว ยงานมุ่ ง เน้ น มาถ่ า ยทอดความรู ้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
ก าหน ดในข้ อ 1 แ ละเผ ยแพร่ ไปสู่ บุ คลากร เคล็ด ลับ หรื อ นวัต กรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวที ต่างๆ เช่ น
กลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
การจัด ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ
เจ้าของความรู ้ เคล็ดลับ หรื อนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 หน่วยงานควรส่งเสริ มให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู ้ภายในหน่วยงาน เช่น การส่ งเสริ มให้มีชุมชนนักปฏิบตั ิ
และเครื อ ข่ ายด้า นการจัด การความรู ้ ทั้ง ระหว่างหน่ วยงาน
ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน/มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาหนด 4.1 บันทึกความรู ้จากประเด็นที่จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ใน ข้อ 1 ทั้ง ที่ มี อ ยู่ใ น ตัว บุ ค คล และแหล่ ง เรี ย นรู ้
อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(Explicit knowledge)
5. มี ก ารน าความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการจัด การความรู ้ ใ น 5.1 ผูร้ ั บผิดชอบควรวิเคราะห์ ความรู ้ จากแนวปฏิ บัติที่ดีจาก
ปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็ น แหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู ้ไปใช้ให้
ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร (Explicit knowledge) และจาก เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสม
ความรู ้ ทั ก ษะของผู ้มี ป ระสบการณ์ ต รง (Tacit กับบริ บทของหน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
knowledge) ที่ เป็ นแนวปฏิ บัติที่ดีมาปรั บใช้ในการ 5.2 ผูร้ ับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
และติ ดตามวัดผลตามประเด็นความรู ้ และเป้ าหมายของการ
จัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
5.3 มี ก ลไกการน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู ้มาปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการความรู ้ของหน่วยงาน
5.4 ผูร้ ับผิดชอบควรสรุ ปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้ าประสงค์
ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ างน้ อย 1 ครั้ง
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่มีสญ
ั ญาจ้างกับมหาวิทยาลัยในรอบปี การศึกษา
บุคลากรทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม หมายถึง บุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณี สงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานลอยกระทง งานทาบุญตักบาตร
เป็ นต้น
ทั้งนี้ จะไม่นบั ซ้ า แม้วา่ บุคคลนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปี การศึกษานั้น
รอบระยะเวลา : รอบปี การศึกษา
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ :
1. จานวนบุคลากรในปี การศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ ง และลาศึกษาต่อ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
3. ตารางสรุ ปจานวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4. เอกสาร/บันทึก/หนังสื ออนุมตั ิให้เข้าร่ วมเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5. รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมอบรม/สัมมนา/เสวนา ฯลฯ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
องค์ ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 การจัดทารายงานทางการเงิน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิ น
ที่ เ ป็ นไปตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงิ นทุนที่ เหมาะสมกับลักษณะ
ของค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ เงิ น ทุ น และเพี ย งพอ สาหรั บ การบริ ห าร
ภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
1.2 มี แ นวทางในการจัด สรรทรั พ ยากรตามหลัก เกณฑ์ ที่
ก าหนดล่ ว งหน้ า และได้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ ว ไปของ
ประชาคม ในกรณี ที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่
แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
1.3 มี แ ผนการจัด หาทรั พ ยากรทางการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ
สาหรับการบริ หารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะทา
ให้รายได้รายจ่าย เป็ นไปอย่างเหมาะสม
2. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ หน่ วยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณ
การในแต่ละพันธกิ จ เพื่อการพัฒนาหน่ วยงานและ ประจาปี ที่ แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการ
บุคลากร
จัดทางบประมาณประจาปี เสร็ จแล้วก่อนที่ จะนางบประมาณ
ประจาปี เสนอคณะกรรมการประจาหน่ วยงาน ควรได้มีการ
วิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณประจ าปี สอดคล้อ งกับ แผนปฏิ บัติ ก าร
ประจาปี ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี มากน้อยเพียงใด
2. เมื่ อวิ เ ค ราะห์ ตามภารกิ จ ของห น่ วยง านแล้ ว
งบประมาณประจาปี ในแต่ละภารกิจมีความเพียงพอมากน้อย
เพียงใด
3. เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามแผนการพัฒ นาหน่ ว ยงานแล้ว
งบประมาณประจ าปี ส าหรั บ การพัฒ นาบุ ค ลากรมี ค วาม
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
3. มี การจัดท ารายงานทางการเงิ นอย่างเป็ นระบบ 3.1 มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย
และรายงานต่อคณะกรรมการประจา/คณะกรรมการ งบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุ ลอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยทุ ก
บริ หาร อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
6 เดื อ น ปี ละ 2 ครั้ ง เพื่ อ จะได้รู้ ถึ ง สถานะของเงิ น รายได้
หักค่าใช้จ่ายแล้วหน่วยงานมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้
ในกิ จ กรรมของหน่ ว ยงานในช่ ว งถัด ไป มี ก ารน ารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
4. มีการนาข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ในการวิเคราะห์ 4.1 จั ด ท าร ายงาน การ ใช้ เ งิ น ง บป ร ะ มาณต ามแ ผ น
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ การดาเนิ นงานเสนอผูบ้ ริ หารหน่วยงาน เป็ นรายงานที่แจ้งให้
มัน่ คงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารได้ทราบว่า ได้ใช้เงิ นตามแผนหรื อไม่และได้ใช้เงิ น
กั บ กิ จกรรมใด มี ผ ลลั พ ธ์ จ ากการท างานอย่ า งไรบ้ า ง
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5. มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 5.1 หน่วยงานที่มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูต้ รวจสอบ
ท าหน้า ที่ ต รวจ ติ ด ตามการใช้เ งิ น ให้ เ ป็ นไปตาม ภายนอกอยู่แล้ว หากส านัก งานตรวจเงิ นแผ่น ดิ น ไม่ ได้เ ข้า
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี ควรจัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายนอก
เข้าตรวจตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงิน 6.1 ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน การตัดสิ นใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทารายงานต่างๆ
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ ที่ เ ป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ ผู ้บ ริ หารจะต้อ งทราบ และน าข้อ มู ล มา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
6.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานตามแผนที่กาหนด
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
องค์ ประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในที่ เ หมาะสม สอดคล้อ งกั บ พัน ธกิ จ และ
การพัฒ นาของหน่ ว ยงานสนับ สนุ น วิช าการให้ มี
การดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 หน่ ว ยงานควรใช้ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพที่ ม หาวิท ยาลัย
กาหนด หรื อพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของหน่ ว ยงาน โดยอาจบู รณาการระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กนั แพร่ หลายทั้งในระดับชาติหรื อนานาชาติ
1.2 ระบบประกัน คุ ณภาพที่ น ามาใช้ตอ้ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ หารจัดการที่ ดาเนิ นการเป็ นประจา โดยเริ่ ม
จากการวางแผน การด าเนิ น การตามแผนการตรวจสอบ
ประเมิ นและการปรั บ ปรุ งพัฒ นา เพื่ อให้ก ารด าเนิ นภารกิ จ
บรรลุเป้ าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มี ก ารก าหนดผู ้รั บ ผิ ด ชอบและประสานงานด้ า นการ
ประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุ ณภาพเกิ ดขึ้ น
อย่างต่ อเนื่ อ ง ตั้ง แต่ ร ะดับหน่ วยงาน หน่ ว ยงานย่อ ย จนถึ ง
ระดับผูป้ ฏิบตั ิแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการ 2.1 คณะกรรมการระดับ นโยบายและผู ้บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
ป ร ะ กั น คุ ณภ าพ กา ร ศึ กษ าภาย ใ น โ ด ย ค ณ ะ หน่วยงาน ต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกัน
กรรมการบริ หารหน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการและ คุ ณภาพการศึ กษาที่ ชัด เจน โดยเกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ผูบ้ ริ หารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
ทุกภาคีท้ งั ภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.2 มีหน่ วยงานหรื อคณะกรรมการรั บผิดชอบการจัดระบบ
การประกันคุ ณภาพพร้ อมทั้ง กาหนดมาตรฐานตัว บ่ งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิ งานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
หน่ วยงานย่อย ระดับหน่ วยงาน ถึ งระดับสถาบัน เพื่อให้ได้
คุณภาพตามที่หน่วยงานกาหนด
2.4 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ ให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
3. มี ก ารก าหนดตัว บ่ ง ชี้ เพิ่ ม เติ ม ตามพัน ธกิ จ ของ 3.1 หน่ วยงานอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่ งชี้ ที่ใช้
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
เป็ นกรอบในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานเพิ่ ม เติ ม ตาม
อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง แต่ ท้ ั งนี้ ต้ อ งไม่ ข ั ด กั บ มาตรฐาน
การอุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ควรชี้วดั
คุ ณลั ก ษ ณะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง ปั จ จั ย น าเ ข้ า
กระบวนการ ผลผลิตหรื อผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์ ห รื อแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ใ ช้ ก ากั บ แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้
ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้ าหมายของ ตัวบ่งชี้ น้ นั ๆ
และเป็ นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มี ก ารด าเนิ นงานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ 4.1 มีการดาเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
สมบู ร ณ์ ค รบถ้ว น โดยมี ก ารก าหนดการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
1) การควบคุม ติดตามการดาเนิ นงาน และ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
ประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบ
2) การจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง คุณภาพ และการปรับปรุ งระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(SAR) เสนอต่อผูบ้ ริ หารหน่ วยงาน และ การศึกษาภายใน
จัดส่งมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
4.3 มี ก ารจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ที่ เ ป็ น
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผน ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ที่ มี ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น เ ส น อ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงานพิ จ ารณา พร้ อ มทั้ง เสนอ
(Improvement Plan)
มาตรการและแผนเร่ ง รั ด การพัฒ นาคุ ณ ภาพตามผลการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะปี โดยส่ ง รายงานให้ ส านั ก งานประกัน
คุณภาพการศึกษาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุ ง 5.1 หน่วยงานควรมอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผน
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
กลยุท ธ์ นาผลจากการประเมิ น คุ ณภาพ มาตรการ และแผน
พัฒ นาคุ ณภาพในแต่ ล ะปี ไปวิเ คราะห์ แ ละด าเนิ นการหรื อ
ประสานงานกับ คณะกรรมการ/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ
พิจารณาปรับปรุ งการดาเนิ นงานในส่ วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรื อร่ วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ าหมายให้ผลการดาเนิ นงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
องค์ ประกอบที่ 5 ตัวบ่ งชี้เฉพาะของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่ งชี้คณ
ุ ภาพของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. มี ก ารก าหนดผู ้รั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน และเป็ น 1.1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพภายใน
ลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนตามตัวบ่งชี้คุณภาพ

2.1 เอกสารรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) และแผน
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหน่ ว ยงานจากผลการประเมิ น ปี ที่ ผ่า นมา
(Improvement Plan)

3. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของ 3.1 เอกสารหรื อรายงานการประชุ มการประกันคุณภาพของ
ข้อมูลโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงาน
หน่วยงาน
4. มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ตามตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพที่ 4.1 มีการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้
รับผิดชอบ ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
คุ ณ ภาพที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนดโดย
ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช่ น รอบ 6 เดื อ น,
12 เดือน
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.1 ข้ อ มู ล ที่ ร ายงานในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับข้อมูลตัวบ่งชี้อื่นๆ ซึ่งเป็ น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารและการ
ตัด สิ น ใจที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล เรื่ อ งที่ เ ป็ นพัน ธกิ จ หลัก ของ
หน่วยงาน และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

6.1 มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการ
ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพที่ ถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บัน ครบทุ ก
องค์ป ระกอบคุ ณภาพ และสามารถใช้ร่ ว มกัน ได้ท้ ัง ระดับ
บุ ค คล หน่ ว ยงานย่อ ย หน่ ว ยงาน และสถาบัน รวมถึ ง เป็ น
ระบบที่ สามารถเชื่ อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัย
จัดทาขึ้น
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. จัดบริ การให้คาปรึ กษา แนะแนวการใช้ชีวิต และ 1.1 หน่ วยงานจัดทาฐานข้อมูลนักศึ กษา ประกอบด้วยข้อมูล
การเข้าสู่อาชีพแก่นกั ศึกษาภายในสถาบัน
ด้านสุ ขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรี ยน ข้อมูล
ครอบครัว และบุคคลที่ สถาบันสามารถ ติดต่อเมื่อนักศึ กษามี
ปั ญหา
1.2 หน่ วยงานมีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อแนะแนว
การศึ กษาที่ เหมาะสมทาให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึ กษาได้
ทั่ว ถึ ง มี ร ะบบการช่ ว ยเหลื อ นัก ศึ ก ษาในความดู แ ลใกล้ชิ ด
เน้น การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล มี ก ารประชุ มระหว่า ง
อาจารย์ท้ งั ที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เพื่อส่ งต่อข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหา เน้นการให้บริ การความช่วยเหลือ
นั ก ศึ ก ษาในรู ปแบบของการป้ อ งกัน ปั ญ หามากกว่ า การ
แก้ปัญหา
1.3 มีหน่ วยให้บริ การหรื อให้คาปรึ กษาสาหรับนักศึ กษาที่ มี
ปั ญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่ องร้องทุกข์ของนักศึกษา
ที่ ข อใช้ บ ริ การตลอดเวลา อาจมี ก ารจั ด บริ การสายด่ ว น
(hotline) สาหรับให้คาปรึ กษาหรื อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบ
การดูแลนักศึกษาในกรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งนักศึกษามารับ
บริ การ
1.4 มีระบบการส่ งต่อการดูแลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของ
นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรื อหน่วยให้บริ การเฉพาะทางใน
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาที่ รุ น แรงเกิ น ความสามารถของ
หน่วยงานที่จะดูแลได้
1.5 ผูเ้ กี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ค าแนะน าแก่ นัก ศึ ก ษา จนสามารถแก้ไ ข
ปั ญหาของนักศึกษาได้สาเร็ จ
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ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.6 มี ก ารจัด ประชุ ม พัฒ นาบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบการดู แ ล
นักศึ กษาเป็ นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน และสร้าง
เครื อข่ายการให้ความช่วยเหลือร่ วมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
กับครอบครั ว ของนักศึ กษาเพื่อร่ วมมื อ กันแก้ไขปั ญ หาของ
นักศึกษา
1.8 มีช่องทางให้นักศึ กษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การ
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานที่ให้บริ การกิจกรรม 2.1 หน่วยงานจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ บอร์ ด เว็บไซต์
พิเศษนอกหลักสู ตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก สาหรั บประกาศข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์กบั นักศึ กษา
เวลาแก่นกั ศึกษา
เช่ น ข้อมูลทุ นการศึ กษา ทุ นวิจัย การรั บสมัครงาน ข่าวสาร
วิช าการที่ ทัน สมัย และที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิช าที่ นัก ศึ ก ษา
จาเป็ นต้องรู ้
2.2 มีช่องทางให้นักศึ กษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
3. จัดกิ จกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ 3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ/คณะวิชา ทั้งในและ
สาเร็ จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
นอกสถาบัน เพื่อเป็ นแหล่งดูงานแหล่งฝึ กประสบการณ์ของ
นักศึ กษา และมี การติ ด ตามประเมิ น คุ ณภาพของความเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ ของแหล่งฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเพื่อนามาใช้
เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรี ยมแหล่งฝึ กประสบการณ์
ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
3.2 มีการจัดกิ จกรรมวิชาการหรื อกิ จกรรมทางสังคม โดยให้
นักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดาเนินงานเพื่อฝึ กทักษะ
ประสบการณ์การทางานร่ วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึ กษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่ อ การปรั บ ปรุ งการพัฒ นาประสบการณ์ ท างวิชาการและ
วิชาชีพ
3.4 มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการฝึ กประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพชีพ
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4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จกรรมและ 4.1 หน่ วยงานมี ระบบการติ ดตามประเมิ นผลการให้บริ การ
การจัดบริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก ทุกด้านแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
คะแนนเต็ม 5
ในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
4.2 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารทุ ก ด้า น และ
น าเสนอผลการประเมิ น แก่ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ และผูบ้ ริ ห ารของ
หน่วยงาน
4.3 คะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึ กษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึ งจะ
ถือว่ามีการบริ การที่อยูใ่ นระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้ บ ริ ก ารด้า นใดที่ ย งั ไม่ ไ ด้ต ามเกณฑ์ม าตรฐาน
(ต่ า กว่ า 3.51 คะแนน) ให้ ท าการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การ ทั้งนี้ควร
เปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ส่ ว นร่ วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา หรื อ การปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริ การด้วย
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ งพัฒนาการ 5.1 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การเสนอให้
ให้ บ ริ การและการให้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ผลให้ ก าร ผูเ้ กี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุ ง
ประเมิ นสู งขึ้ นหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของ การให้บ ริ ก าร โดยเฉพาะการบริ ก ารในด้า นที่ ย งั ไม่ บ รรลุ
นักศึกษา
เป้ าหมายที่กาหนด
5.2 มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การแก่นักศึ กษาและศิ ษย์
เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริ การทุกด้านตามแผนที่
กาหนด
5.3 มี การสารวจข้อ มูล จากนักศึ กษา และศิ ษ ย์เก่ า เพื่ อ ศึ ก ษา
ความพึงพอใจในบริ การที่สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปี ละ
ครั้ง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาระบบ
การให้บริ การในระยะต่อไป
6. ให้ขอ้ มูลและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 6.1 หน่วยงานมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทาฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สาหรั บเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม
การประชุ ม วิชาการ การสัม มนาความรู ้ ใ หม่ ๆ ข้อ มูล แหล่ ง
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ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจยั การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
6.2 มีการส่ งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้เกี่ ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์เป็ นระยะๆ
6.3 เปิ ดโอกาสให้ศิ ษ ย์เ ก่ า ได้มีส่ ว นร่ ว มในการจัด กิ จ กรรม
มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ดี แ ก่
นักศึ กษาปั จจุ บัน และสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่า ง
นักศึกษาปั จจุบนั กับศิษย์เก่า
6.4 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ
การปรับปรุ งการให้บริ การ
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึ กษาใน 1.1 หน่ วยงานมีการกาหนดแผนการส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรม
ภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึ กษามีส่วนร่ วมใน ของนักศึ กษาที่ชดั เจน ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึ กษาจะมี
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ทั้งที่จดั โดยหน่วยงานหรื อจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นัก ศึ ก ษาให้มี คุณ ลัก ษณะตามที่ ก าหนด และสอดคล้อ งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็ จของการจัดกิ จกรรมการ
พัฒ นานั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ตั ว บ่ ง ชี้ หลั ก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ
(ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ใช้ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข อง
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทากิจกรรม
2. ในแผนการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษาให้ 2.1 สาหรับการจัดการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หน่ วยงานควร
ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาจัด ท าแผนการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นา
 กิ จ กรรมส่ ง เสริ มคุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ นักศึกษาที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่
กิ จกรรมวิชาการที่ ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
กิ จ กรรมกี ฬ าหรื อการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ
 กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
 กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ หรื อรั ก ษา ประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม
และจริ ยธรรม และกิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม 2.2 สาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานต้อง
ส่ ง เสริ มการจัด ท าแผนการจัด กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การโดย
 กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึ กษาระดับปริ ญญาโทหรื อเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจาก
ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
หรื อการส่ งเสริ มสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษา
สิ่ ง แวดล้อ ม กิ จ กรรมเสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม โดยควรมี กิ จ กรรม
วิชาการรวมอยูด่ ว้ ย
2.3 การจัดกิ จกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี หรื อ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก กิ จ กรรมต้อ งจัด ท าข้อ เสนอโครงการให้
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เกณฑ์ มาตรฐาน

3. จัด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการประกั น
คุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา

4. ทุ ก กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ มี ก ารประเมิ น ผล
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุ งการดาเนินงานครั้งต่อไป

5. ประเมิ น ความส าเร็ จตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
ผูร้ ับผิดชอบอนุมตั ิ (อาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ของหน่วยงาน) โดยมีคาอธิ บายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
ที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรม ประกอบด้ว ยสาระส าคัญ ได้แ ก่
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม ตัวบ่งชี้ ความสาเร็ จของกิจกรรมที่
จัด ลักษณะของกิ จกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และวิธีการประเมิ น
ความสาเร็ จ และมีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ
กิ จกรรมก่ อนหน้านี้ มาใช้ประกอบการจัดทาโครงการหรื อ
กิจกรรมใหม่
2.4 ผูร้ ั บ ผิด ชอบควรให้ขอ้ มูล ป้ อ นกลับ แก่ นัก ศึ ก ษาในการ
ปรับปรุ งพัฒนาการจัดทาข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
3.1 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจแก่นกั ศึกษาด้าน
การประกัน คุ ณ ภาพ และก าหนดเงื่ อ นไขให้ นัก ศึ ก ษาระบุ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของการดาเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพ
ในโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ นัก ศึ ก ษาเสนอเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานหรื อสถาบัน
4.1 หน่วยงาน มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด
4.2 หน่ ว ยงานก าหนดให้นัก ศึ ก ษาจัด ท ารายงานผลการจัด
กิ จ กรรม และน ารายงานผลการจัด กิ จ กรรมมาสัง เคราะห์
เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ในแต่ละรอบปี
4.3 หน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้า ใจ
และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิ จกรรม
ของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 หน่ ว ยงานมี ก ารวิเ คราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ นของนัก ศึ ก ษา
เพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปี ต่อไป
5.1 มี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผลการจัด กิ จ กรรมการพัฒ นา
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด
5.2 หน่ ว ยงานก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาจัด ท ารายงานผลการจัด
กิ จ กรรม และน ารายงานผลการจัด กิ จ กรรมมาสัง เคราะห์
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกณฑ์ มาตรฐาน

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ในแต่ละรอบปี
5.3 หน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิ จกรรม
ของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 หน่ ว ยงานมี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของนัก ศึ ก ษา
เพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปี ต่อไป
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ ง 6.1 หน่วยงานมีการนาผลการประเมินความสาเร็ จของการจัด
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กิ จ กรรมการพัฒ นานัก ศึ ก ษาและผลการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ คุณลักษณะของนักศึ กษาตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ นด้า นที่ ย งั ไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 หน่ วยงานนาเสนอผลให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกระดับรับรู ้ และมี
การระดมความคิ ดในการพัฒนานักศึ กษาให้มีล ักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติผ่านกิจกรรม
นักศึกษา
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานหรื อมีการ
มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการ
2. มี แ ผนการด าเนิ น การตามมาตรการประหยัด
พลั ง งาน โดยก าหนดตัว บ่ ง ชี้ ความส าเร็ จ และ
ค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุ
3. มีการที่ส่งเสริ มให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่ วมในการดาเนินการตามแผน
4. มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
5. มี การน าผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย มาใช้ใ นการ
แก้ ไ ขปรั บปรุ งหรื อก าหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานปี ต่อไป

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 หนังสื อแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานด้านมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
2.1 แผนการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใน
แผนต้อ งประกอบด้วยตัว บ่ ง ชี้ ความสาเร็ จและค่า เป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการบรรลุ
3.1 กระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย
มีส่วนร่ วมในการดาเนินการตามแผน
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

5.1 แ ผ นพั ฒ นาคุ ณภาพตามข้ อ เ สนอ แ นะ จ ากค ณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ ทางการศึกษาและสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีบริ การด้านกายภาพที่ เหมาะสมต่อการบริ หาร
จัด การ เช่ น การซ่ อ มบ ารุ ง การปรั บ ปรุ ง อาคาร
สถานที่ การปรับแต่งภูมิทศั น์โดยรอบมหาวิทยาลัย
2. มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่นๆ เช่น
การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรื อจัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา
3. มีระบบสาธารณู ปโภคและรั กษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบอย่า งน้อยใน
เรื่ องระบบประปา ไฟฟ้ า ระบบก าจั ด ของเสี ย
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัค คี ภ ัย ในบริ เวณอาคารต่ า งๆ โดยเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มี ผ ลการประเมิ น คุ ณภาพของบริ การในข้อ 1-3
ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 รายงานการซ่อมบารุ งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และการ
ปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ การปรั บ แต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบ
มหาวิทยาลัย
2.1 รายงานการให้บริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
หรื อภาพถ่ายในการให้บริ การ
3.1 แบบสอบถาม/ส ารวจความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ ก าร
ทางด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัด
ของเสี ย การจัดการขยะ การรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น

4.1 แบบสอบถาม/ส ารวจความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ ก าร
เกี่ ย วกับสิ่ งสนับ สนุ นการเรี ย นรู ้ อุป กรณ์ ทางการศึ ก ษาและ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็ น 5.1 มี การนาข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากรายงาน
ข้อ มู ล ในการพัฒ นาการจัด บริ การด้านกายภาพที่ ความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การมาพัฒ นาการด าเนิ น งาน
สนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
โดยแสดงหลักฐานเป็ นภาพถ่ายในการดาเนิ นการปรั บปรุ ง
พัฒนา หรื อรายงานการประชุ มที่ มีวาระของการดาเนิ นการ
ปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ อุปกรณ์ทางการศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่ วยงานในสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีนโยบายการสนับสนุ นในการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ แ ละน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ใ น
หน่ วยงานเพื่อให้มีการเชื่ อมโยงข้อมูลและมีฐานข้อมูล
เป็ นฐานเดี ย วกั น และสามารถก ากั บ ติ ด ตามได้ เช่ น
ระบบงานการวางแผนการดาเนิ นงานการปรับปรุ งของ
หลักสูตร ระบบการจัดตารางเรี ยนตารางสอน
2. มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศตามภารกิ จของ
หน่ ว ยงานอย่ า งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม การรั บ สมั ค ร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษา การกากับติดตาม
การพัฒ นาและบริ หารหลัก สู ต ร การจัด ตารางเรี ยน
ตารางสอน ระบบการวางแผนการใช้ท รั พ ยากรของ
หน่วยงาน
3. มี บัน ทึ ก และตรวจสอบข้อ มู ล เป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งการ
ด าเนิ นงานประกอบไปด้ ว ย การสอบทานข้ อ มู ล
การก ากั บ ติ ด ตาม การตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ต รงกั บ
ฐานข้อมูลหลักได้อย่างเป็ นปั จจุบนั
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบ เช่ นรายเดื อน รายไตรมาส นาเสนอต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อร่ วมกันพิจารณาและ
ก ากับ ติ ด ตามและสามารถน าข้อ มู ล ไปใช้ใ นการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานในปี ต่อไปได้
5. มีการประเมิ นผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และนาผลมาปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้อ มูล มี การนาเสนอ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการในระบบงานต่างๆ มาเป็ น
แนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาระบบให้ดี ข้ ึ น
และมีระบบการติดตามการใช้งานและแจ้งปั ญหาที่ เกิ ด
จากระบบงาน พิจารณาในที่ ประชุมของคณะกรรมการ

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 นโยบายการสนับสนุ นในการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
1.2 มีการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
1.3 มี คณะกรรมการก ากั บ ติ ดตามการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
2.1 ระบบสารสนเทศตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน เช่ น
การรั บ สมั ค รนั ก ศึ กษา การลงทะเบี ย นนั ก ศึ กษา
การก ากับ ติ ด ตามการพัฒ นาและการบริ ห ารหลัก สู ต ร
การจัดตารางการเรี ยนการสอน เป็ นต้น

3.1 ระบบการก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ปั จจุบนั

4.1 รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการติดตามการ
ดาเนิ นงาน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในงาน เช่ น การรั บ สมัค รนั ก ศึ ก ษา การลงทะเบี ย น
นัก ศึ ก ษา การก ากับ ติ ด ตามการพัฒ นาและการบริ ห าร
หลักสูตร การจัดตารางการเรี ยนการสอน
5.1 แบบสอบถาม/สารวจความพึงพอใจ เกี่ ยวกับการใช้
งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่ น ความพึง พอใจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการรั บ สมัค รนักศึ กษา ,
ความพึ ง พอใจระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของการ
ลงทะเบี ย น, ความพึง พอใจระบบสารสนเทศทางด้าน
หลักสูตร เป็ นต้น
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
ประจาหน่วยงาน เพื่อปรับปรุ งคุณภาพประสิ ทธิภาพการ 5.2 รายงานการประชุ มที่ มีวาระเกี่ ยวกับ การน าปั ญหา
ใช้งานของระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นพร้อมใช้งานต่อไป และข้อเสนอแนะจากการสารวจความพึงพอใจและมีการ
ปรับปรุ งการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.7 ระดับความสาเร็จของการจัดส่ งฐานข้ อมูลนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการส่งฐานข้อมูลนักศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.8 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1.หน่วยงานมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเปิ ด
หลักสู ตรใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ ก า ห น ด โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.หน่ ว ยงานมี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การปิ ด
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
3.หน่ ว ยงานมี ร ะบบและกลไกในการติ ด ตามให้ ทุ ก
หลักสู ตรมีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับ อุด มศึ กษาและกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.หน่ ว ยงานมี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ประเมินหลักสู ตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
5.หน่วยงานมีการประเมินผลการดาเนินงานตามข้อ 1 - 4
และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งการดาเนิ นงานในครั้ง
ต่อไป

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 ระบบและกลไกการเปิ ดหลั ก สู ตรใหม่ แ ละ
การปรับปรุ งหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดย
สกอ.
2.1 ระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่กาหนดโดย สกอ.

3.1 ระบบและกลไกการติดตามการบริ หารหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามเกณฑ์

4.1 ระบบและกลไก การประเมิ นหลักสู ตรตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
5.1 รายงานประเมินผลการดาเนิ นงาน
 การเปิ ดหลักสูตรใหม่
 การปิ ดหลักสูตร
 การบริ หารหลักสูตร
 การประเมินหลักสูตร
5.2 รายงานการประชุ ม ที่ มีว าระเกี่ ย วกับ การนาปั ญหา
และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการสารวจ มาปรับปรุ งการ
ดาเนินงาน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.9 กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมินความพึงพอใจการให้ บริการงานทะเบียน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ จัด ท าแผนปรั บ ปรุ ง 1.1 หนังสื อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนปรับปรุ ง
การดาเนินงานจากผลสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานจากผลส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริ การ
2. มีการจัดทาแผนปรับปรุ งการดาเนิ นงานจากผลสารวจ 2.1 แผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานจากผลสารวจความ
ความพึงพอใจการให้บริ การ
พึงพอใจการให้บริ การ
3. สามารถด าเนิ น การปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานตาม 3.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ ง
เป้ าหมายของแผนการปรับปรุ งได้ร้อยละ 80
การดาเนิ นงานจากผลสารวจความพึงพอใจการให้บริ การ
ของหน่วยงาน
4. สามารถด าเนิ น การปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานตาม 4.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ ง การ
เป้ าหมายของแผนการปรับปรุ งได้ร้อยละ 100
ดาเนิ นงานจากผลสารวจความพึง พอใจการให้บริ การ
ของหน่วยงาน
5. สามารถด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การดาเนิ น งานได้ต าม 5.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ ง การ
เป้ า หมายของแผนการปรั บ ปรุ ง จากผลส ารวจความ ดาเนิ นงานจากผลสารวจความพึง พอใจการให้บริ การ
พึงพอใจผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีค่ามากกว่าปี ที่ผา่ นมา
ของหน่วยงาน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.10 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี กระบวนการรั บ นัก ศึ กษาที่ ห ลากหลาย โดยเปิ ด
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. มี ก ารก ากับ กระบวนการคัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาใหม่ ใ ห้
เป็ นไปตามนโยบายและกาหนดการรับนักศึกษา
3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม เชื่อถือได้
โปร่ งใส เปิ ดเผย และเป็ นธรรมกับนักศึกษาที่ สมัครเข้า
เรี ยน
4. มีการวิเคราะห์ ผลการรับสมัครนักศึ กษาเพื่อกาหนด
นโยบายการรับนักศึกษาในปี ต่อไป
5. มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเพื่ อ น าข้อ มู ล มา
ปรับปรุ งกระบวนการรับนักศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 กระบวนการรับนักศึกษาใหม่

2.1 หนั ง สื อแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
3.1 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.1 รายงานผลการวิเคราะห์การรับสมัครนักศึกษา
5.1 กระบวนการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การรับนักศึกษา
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.11 ระบบและกลไกอาจารย์ ทปี่ รึกษาและอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านการปฏิ บัติหน้าที่ การ
เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลักสู ต ร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มี การจัดทาแผนขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามแนวปฏิบตั ิที่กาหนด
3. มี ก ารจัด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน
4. มี ก ารรวบรวมและสัง เคราะห์ ข ้อ มูล เกี่ ย วกับ หน้าที่
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
ผลการดาเนินงานในปี ต่อไป

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2.1 แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึ กษา อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ดชอบหลักสู ตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
3.1 ระบบสารสนเทศที่ สนับ สนุ น การด าเนิ นงานของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตร
4.1 รายงานการสังเคราะห์ขอ้ มูลหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
และอาจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
5.1 รายงานการประชุ ม ที่ มี วาระของผลการวิเ คราะห์
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ หน้ า ที่ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
5.2 รายงานการนาผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลมาใช้ใ นการ
ปรับปรุ งการดาเนินงาน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.12 ระบบและกลไกการติดตามการดาเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.1 แนวปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. มี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ 1.2 ข้อ มู ล หรื อรายงานที่ เ กี่ ย วกับ การให้ ค วามรู ้ แ ละ
ทันสมัย
สิ่ งอานวยความสะดวกในการติดตามการดาเนิ นงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. มีการรวบรวมข้อมูลผลดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 1.3 ข้อ มู ล การด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
คุณวุฒิในระดับหลักสูตร
ในระดับหลักสูตร
4. มีการประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนิ นงาน 1.4 รายงานการประเมินและวิเคราะห์ การดาเนินงานตาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5. มีการนาผลมาวางแผนการดาเนิ นการพัฒนาปรับปรุ ง 5.1 แผนการด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง ตามข้อ เสนอแนะ
ตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินและวิเคราะห์การดาเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกการบริ หารงานวิ จั ย หรื องาน
สร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย ตามแผนด้านการ
วิจยั ของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็ นตามระบบที่กาหนด
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้
(1) แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์
(2) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ และวารสารวิจยั
3. จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ เป็ นทุ น วิ จั ย หรื องาน
สร้างสรรค์

4. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ในการประชุ มวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้าง
ขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจยั ที่มี
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดีเด่น

6. มี ระบบและกลไกเพื่อช่ วยในการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ์ ของ
งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ป ระโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 ฐานข้อมูลนักวิจยั
1.2 ระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
1.3 แผนการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
1.4 ระบบการติดตามผลการดาเนินงานวิจยั
2.1 ข้อมูลการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์
2.2 กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ งเสริ มงานวิ จั ย หรื องาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์
2.3 รายชื่อวารสารวิจยั
3.1 ประกาศทุ น การจั ด สรรงบประมาณ และแนว
ปฏิ บตั ิ การขอรับทุ นจากกองทุ นสนับสนุ นการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
3.2 รายชื่อผูร้ ับทุนวิจยั
4.1 รายชื่ อ บุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ง บประมาณในการ
นาเสนอผลงานวิจยั
4.2 รายชื่อบุคลากรและรายชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
5.1 ประกาศการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักวิจยั ดีเด่น
5.2 ประกาศการให้เงินรางวัลสนับสนุนและส่งเสริ มการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และบทความวิชาการ
5.3 รายชื่ อ นั ก วิ จัย ที่ ไ ด้รั บ เงิ น รางวัล สนับ สนุ น และ
ส่งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และบทความวิชาการ
6.1 คู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ก ารยื่ น ขอจดสิ ทธิ บั ต รและ
อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน สร้ าง ส ร ร ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.14 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. ตารางสรุ ปจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจา

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.15 การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้ างสรรค์ ของอาจารย์ ประจา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. ตารางสรุ ปการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจา
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ประกอบการพิจารณา
1. การนับผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ ของอาจารย์ /นักวิจัย จะนับได้เมื่ อปรากฏชื่ ออาจารย์/
นักวิจยั ที่ตีพิมพ์ และไม่ใช่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา
2. งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ เผยแพร่ โดยมีคณาจารย์ ต่างสาขาวิชาดาเนินการร่ วมกัน สามารถนับได้ทุกสาขาวิชาที่มีชื่อ
อาจารย์ประจาในสังกัดปรากฏในผลงานที่ตีพิมพ์
3. การนับจานวนผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ ให้นบั จากวันที่นาผลงานวิจยั มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่
ผลงานวิจัยจะดาเนิ นการในช่ วงเวลาใดก็ได้ ช่ วงเวลาที่ ใช้จะเป็ นไปตามปี ปฏิ ทิน ในกรณี ที่งานวิจัยมี การนาไปใช้
ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดี ยว ยกเว้นในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.16 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ สังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการกาหนดระบบและกลไกในการบริ การวิชาการแก่
สังคม
2. กาหนดชุมชนหรื อองค์การเป้ าหมายของการให้บริ การ
ทางวิช าการแก่ สัง คมโดยมี ความร่ วมมื อระหว่า งคณะ
หรื อหน่วยงานเทียบเท่า
3. จัด ทาแผนบริ ก ารวิช าการโดยมี ส่ วนร่ ว มจากชุ ม ชน
หรื อองค์การเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ 2

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 ระบบและกลไกในการบริ การวิชาการแก่สงั คม

4. ทุกคณะมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการตามแผนบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 3 โดยมีจานวน
อาจารย์เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ งั หมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ตอ้ งมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
5. มีการติดตามประเมินผลสาเร็ จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม

4.1 การด าเนิ น การตามแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
โดยทุกคณะมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน

2.1 รายชื่อชุมชนหรื อองค์กรเป้ าหมายของการให้บริ การ
วิชาการแก่สงั คม
3.1 แผนการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยมี ส่ ว นร่ ว ม
จากชุมชนที่กาหนดไว้

5.1 แบบสารวจ/แบบสอบถาม/แบบรายงาน
ความก้า วหน้าในการติ ด ตามการดาเนิ นงานโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม
5.2 รายงานการติ ดตามประเมิ นผลและผลกระทบของ
การดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
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 6.1 รายงานการประชุ ม ที่ มี ว าระเกี่ ย วกับ การติ ด ตาม
คณะกรรมการของหน่ วยงานและน าข้อ เสนอแนะไป ประเมินผลและผลกระทบของการดาเนิ นงานโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการให้บริ การวิชาการในปี ถัดไป บริ การวิชาการแก่สงั คม
6 . 2 แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ
อั น เนื่ องมาจากการประเมิ น ผลความ ส าเร็ จและ
ผลกระทบของการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.17 กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. หน่ วยงานมีการสารวจความต้องการของชุมชน หรื อ
ภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่ วยงานวิ ช าชี พ
เพื่อประกอบการกาหนดทิ ศทางและการจัดทาแผนการ
บริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. หน่ วยงานมีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อ
การเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนหรื อ
ภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยวิชาชีพ
3. หน่วยงานมีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของ
การให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
4. หน่ วยงานมีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไกหรื อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 แบบสารวจความต้อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ
หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพ

2.1 หนั ง สื อความร่ วมมื อ ด้ า นการบริ การวิ ช าการ
กับภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยวิชาชีพ

3.1 รายงานการประเมิน ประโยชน์หรื อผลกระทบของ
การให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
4.1 การดาเนิ นการพัฒนาระบบและกลไกหรื อกิ จกรรม
การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม อัน เนื่ อ งมาจากการ
ประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของการให้บ ริ การ
วิชาการแก่สงั คม
5. หน่ วยงานมีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การ 5.1 มี การพัฒนาความรู ้ ที่ ได้จ ากการบริ การวิชาการมา
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ถ่ายทอดความรู ้ น้ ันให้แก่ บุคลากรภายในและเผยแพร่
และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
สาธารณชน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.18 มีระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและที่ค้นคว้ า
ด้ วยตนเอง อย่ างเพียงพอ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้ นามาประมวลและ
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดสารสนเทศสาหรับการเรี ยน
การสอน (P)
2. มี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ จัด หาและพัฒ นาสารสนเทศ
สาหรั บการเรี ย นการสอนอย่า งเพี ยงพอและเหมาะสม
(D)
3. มีการประเมินผลการดาเนิ นงานการจัดการสารสนเทศ
สาหรับการเรี ยนการสอนจาแนกตามกลุ่มผูใ้ ช้ในแต่ละ
คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน (C)
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น การจัด การสารสนเทศมา
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
และดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (A)
5. มี ก ารน าข้อ มู ล /ผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการวาง
แผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสาหรั บการเรี ยนการ
สอนขององค์กรที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน (A)

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 แบบส ารวจ/แบบสอบถาม ความต้อ งการใช้ง าน
เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ และสิ่ งสนับสนุ นการจัดการ
เรี ยนการสอน
2.1 แผนการจั ด หาและพัฒ นาสารสนเทศ ส าหรั บ
การจัดการเรี ยนการสอน
3.1 รายงานการประเมิ น ผลและการด าเนิ นงาน
การจัดการสารสนเทศสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ช้งาน (หน่วยงาน/คณะ/สถาบัน)
4.1 ข้ อ มู ล การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ตามข้อ เสนอแนะต่ า งๆ อัน เนื่ อ งมาจากการส ารวจ/
ประเมินผล
5.1 แผนการจัด หา/พัฒ นาระบบสารสนเทศส าหรั บ
การเรี ยนการสอน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.19 มีการพัฒนาห้ องสมุด แหล่ งเรียนรู้ ทนั สมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ
ต่างๆ ที่กา้ วทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดา้ นปฏิบตั ิ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย (P)
2. มี การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ ตามแผนการ
พัฒนาห้องสมุด (D)
3. มีการประเมินการให้บริ การห้องสมุด ด้านการสื่ อสาร/
ให้การเรี ยนรู ้ ทั้งด้านปริ ม าณและคุ ณภาพ จาแนกตาม
กลุ่มผูใ้ ช้ในแต่ละคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน (C)
4. มี การประเมิ นความพึงพอใจและความต้องการของ
นักศึ กษาและผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อแหล่งเรี ยนรู ้ ที่จดั ไว้ท้ งั
ด้านคุณภาพและปริ มาณอย่างเป็ นระบบ (C)

5. มี การน าผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ เพื่ อพัฒนาและ
ดาเนิ นการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ผูใ้ ช้บริ การรวมทั้งการพัฒนา/ปรั บปรุ งการบริ การของ
ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง (A)

ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1.1 แผนการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้

2.1 การดาเนิ นการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ตาม
แผนที่กาหนด
3.1 แบบสารวจ/แบบสอบถามการให้บริ การห้องสมุ ด
และแหล่งเรี ยนรู ้
3.2 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
4.1 แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิ น ความ
พึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีต่อห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
4.2 รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจและความ
ต้องการของนักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อห้องสมุดและ
แหล่งเรี ยนรู ้
5.1 ข้อมูลการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
และด าเนิ นการจั ด หาทรั พ ยากรและแหล่ ง เรี ยนรู ้
ที่ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.20 ประสิทธิภาพของการให้ บริการ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. มีแผนการพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 1.1 แผนพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(P)
2. มีการพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (D)
2.1 หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาการให้บริ การ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น ภาพถ่ายที่เกี่ ยวกับการพัฒนา
เครื อข่ายการให้บริ การหรื อรายงานการประชุมซึ่ งมีเรื่ อง
เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3. มี ก ารประเมิ น การให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต 3 . 1 แ บ บ ส า ร ว จ / แ บ บ สอ บ ถา ม/ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ด้านความเร็ ว เสถียรภาพ ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การ การให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ระดับความปลอดภัย ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ (C)
3.2 รายงานสรุ ปผลการประเมินการให้บริ การเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
4. มี การประเมิ น ความพึ งพอใจและความต้องการของ 4.1 ผลสารวจความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การห้อ งสมุ ด
นักศึ กษาและผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อการให้บริ การเครื อข่าย ที่มีต่อการให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริ มาณ (C)
5. มี การน าผลการประเมิ น มาวิเ คราะห์ เพื่ อพัฒ นาและ 5.1 รายงานการประชุ ม ที่ มี ว าระเกี่ ย วกั บ การน าผล
ดาเนิ นการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและดาเนิ นการจัดหา
ผู ้ใ ช้บ ริ การรวมทั้ง มี ร ะบบการพัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การ ทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
ให้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง (A)
5.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.3 แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการให้ บ ริ การ เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.21 ร้ อยละของข้ อร้ องเรียนทีไ่ ด้ รับการแก้ ไข
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวอย่ างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ /ี เอกสารอ้ างอิง
1. ผลสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
2. รายงานสรุ ปผลข้อร้องเรี ยนการใช้บริ การของหน่วยงานในด้านต่างๆ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยนต่างๆ

