


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์        
ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเพ่ิมเติมสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2           
(พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐาน          
การอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เช่นเดียวกัน คู่มือฉบับนี้มีความมุ่งหมายให้หน่วยงาน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ได้น าคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ก ากับ            
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้               
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562 
(ฉบับปรับปรุง) 

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารอันเป็นประโยชน์ที่สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา             
ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือจะได้ด าเนินงานวางแผน ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงานและเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 

 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                     

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน 
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น         
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไมว่่าจะเปน็การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูร่ะดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จา้งงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)       
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหนา้ที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน           
โดยทุกหนว่ยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทาง   
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 



                                                                   บทท่ี 1 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา        
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุม่สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน          
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 

3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์  
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐาน 

4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเปา้ประสงค์ (goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา          
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

6) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้            
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”       
และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เ พ่ือใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน               
ของสถาบันอุดมศึกษา  
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การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม             
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ งหมาย หลักการ                      
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  
1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
และสาธารณชน 
 
 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย           
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต               
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้                  
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่ เป็นประโยชน์ ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ                       
อาทิ สามารถสร้าง ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ                 
ดีขึ้นส่งผลเชิงบวก ต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกรวมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ 
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กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี         
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนไดม้ีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดบับัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เนน้ระดับปริญญาตรี 
 กลุม่ ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิด               
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎีและข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
ให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปญัหาวิกฤต
และชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้       
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน    
และประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ     
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม   
มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ      
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ       
ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค      
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัย         
การบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)       
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่ งสู่คุณภาพอุดมศึกษา 
ระดับนานาชาติ” 
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2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน         

3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐาน             
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย  ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย            
ที่พึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุ              
ตามจุดมุง่หมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552                
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์            
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ          
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)            
ซ่ึงต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545  เพ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้  ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่ วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้ อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก            
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา             



                                                                   บทท่ี 1 
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หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก                
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542        
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ    
พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ ใน        
ฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ท าหน้าที่หลัก 2 ประการ   
คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
แก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ                 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี      
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบาย                 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้ เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อม
ของสถาบัน ที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
(accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ                  
ภายในสถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                      
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่
รว่มกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  



บทที่ 1                                                                    
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5   
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ               
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนา  
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ              
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน        
และพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุก
ระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์ กับมาตรฐาน                     
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            
จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์                 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์               
ที่เก่ียวขอ้ง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม                    
และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ         
ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น                 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น                        
โดยไดเ้ชื่อมโยงให้เห็นจาก แผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ 

มาตรฐาน       
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน              
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ          
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์        
ก ากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 



บทที่ 1                                                                    
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แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   
                
         การประกันคุณภาพภายใน                                                         การประเมินคณุภาพภายนอก 
 
 
 
 
               
             ข้อมูลป้อนกลับ 
 
 

        ข้อมูลป้อนกลับ 

 
 จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี                  
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอ
สภาสถาบัน หนว่ยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่ อม โยงระหว่ า งการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติ ดตามตรวจสอบของต้ นสั งกัด                        
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงาน การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของ
สถาบันในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิต        
ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ 

เย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

 

การติดตามผล 

 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

------------------------------------------------------------------------------ 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง            
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน   
ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่ เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต            
หรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน          
การอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์     
อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน 
มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่ เน้นการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น
กระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับ          
รอบแรก โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน รอบท่ีสองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน



                                                                   บทท่ี 2 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

16 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน   ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ         
มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง              
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
2. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน      
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
และมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร   
ระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และมหาวิทยาลัย  โดยน าข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะ   
ของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจั ดท าโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 
3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์  

1. วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1.1 สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/

สถาบัน/ศูนย์ ประจ าปีการศึกษาใหม่ และมอบนโยบายการปฏิบัติลงสู่ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  

1.2 หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ตามแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของหน่วยงาน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ทีไ่ด้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ร่วมกันขึ้น  

1.3 หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เตรียมการประเมินตนเองระดับ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

1.4 หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จัดท ารายงานประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 
การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามรายละเอียดในคู่มือ 

1.5 หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เข้ารับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้งข้ึน ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 

1.6 หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ยืนยันผลการประเมินตนเอง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมน ารายงานประเมินตนเองของหน่วยงานและ ผลการประเมิน 
ส่งให้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 7 วัน หลังจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา          
ของหน่วยงานนั้น 

1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิต
วิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เสนอแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
วางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

1.8 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
                   2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย   
และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1 ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น                
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3. ต้องเป็นผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและ                       

มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มี                    
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 2 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

18 
 

1.2 กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็น                
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

1.3 กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้จัดอบรมขึ้น 
 

1.4 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้จัดอบรมขึ้น 
 

1.5 ผู้ประสานงาน จ านวน 1 คน  
คุณสมบัติ  

1. เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 

เพ่ือการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบันสถาบัน/ศูนย์  
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา โดยหน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
จะต้องส่งผลการประเมินให้ทางคณะผู้บริหารหน่วยงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย               
ได้รับทราบผลการประเมิน  
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------------------------------------------------------------------------------ 
พิชญพิจารณ์  (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ               
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใหข้้อเสนอแนะ ในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตาม          
ที่ ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือ                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หนว่ยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้อง               
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของ          
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน        
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ     
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม      
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เกา่ หรือสถาบันจะตอ้งมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต          
ในแตล่ะหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ             
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน   
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่             
ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร         
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์ อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิ เคราะห์                   
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้           
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 
  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
  (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  (2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
  (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
  (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น                
ชุดความรู้ที่ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
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  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้            
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ                    
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม      
จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้  
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์                     
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ        
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน             
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี  
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ           
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ             
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง             
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้   
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ 
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ     
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี      
ส่วนไดส้่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชกา 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ            
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไมม่ีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกกอบรม และอ่ืนๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไมจ่ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาดว้ย 
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตนเพ่ือมุ่งความเปน็เลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร    
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment)           
ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ ์
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่อาเซียน) 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน        
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไมจ่ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)   
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์   
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ 
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หนว่ยงาน และรวมกันแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเปน็ระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม           
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์(Literature) ซึ่งประกอบด้วย 
บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
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ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ             
และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ทุกคนไว้ในเอกสาร หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ พิมพ์              
และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน          
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป                     
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
หรือองคก์ารกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

------------------------------------------------------------------------------ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 

ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 1         
การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน          

ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ
หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานจึงจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการจัดท าแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  แนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

ในหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   กระบวนการจัดท าแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน          
การสอน และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนมีพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้อง
ค านึงถึง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส         
กับวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ       
หรือแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ในแต่ละปี ทั้งนี้แ ผนกลยุทธ์         
ของหน่วยงานจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนด
กลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัด          
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานต่าง ๆ ของหน่วยงานได ้                

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพ่ือรับทราบและพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวเพ่ือการพัฒนา 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลความส าเร็จแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน          
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน             
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย               
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ             
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงิน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินความมั่นคง                    
และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ในการด าเนินงานตามพันธกิจ                
ของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการก ากับด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน ระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง 
และวิธีการก ากับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
หน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานต่าง ๆ  
ของหน่วยงานได้                 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตาม
การเบิกจ่ายทางการเงินในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาสให้แก่คณะผู้บริหาร
หน่วยงานหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานได้รับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                
เพ่ือการพัฒนา 

5. มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือหน่วยงาน 
และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่
คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

6. มีการรายงานผลความส าเร็จแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                 
ที่ผ่านการเห็นชอบจากจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  และมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น              
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนา 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจาก           
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับสามารถ
ควบคุมได้  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง                  
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีผู้บริหาร
สูงสุดหรือตัวแทนผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประธานในค าสั่ง และมีบุคลากรร่วมเป็น คณะกรรมการ            
หรือคณะท างาน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบกลไกหรือกระบวนการท างานของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน 

2. มีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด             
ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงานที่ครอบคลุมตามพันธกิจหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดยระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

4. มีแผนการด าเนินงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง                  
หรือความเสี่ยงที่หน่วยต้องเร่งด าเนินการด่วน และบอกได้ถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ท าให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นต่าง ๆ มีระดับความเสี่ยงลดลง                      

5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามระยะเวลา            
ที่ก าหนดในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบ และพิจารณาข้อคิดเห็น                
หรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาร่วมกัน  

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตนเองและหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้              
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ                   
การด าเนินงานตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารของหน่วยงาน
แสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง 
ก ากับติดตาม แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน             
กับหลักจริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ 
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั่น                      
ด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน สามารถอธิบายการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ได้แก่             
1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 
6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอ านาจ  8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักมุ่งเน้น
ฉันทามต ิ

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี              
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ                 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ   
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง                  
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้    
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ              
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือ ประเด็นที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ                     
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร                
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น )                         
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมี อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบ               
ในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ                  
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนิ นงานที่ดี             
ของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกกอบรม และอ่ืนๆ 

10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

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

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 หรือ 10 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย 
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน             
หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  และมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่               
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ 

2. มีก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้                 
ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จ าก ความรู้ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง                      
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Expllcit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาที่เป็น               
ลายลักษณ์อักษร (Expllcit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)          
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงาน
และสมรรถนะที่สอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางของต าแหน่งงาน                   
ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความ
ผูกพันเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นและเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา มาใช้ปฏิบัติงาน                   
ที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร               
สายสนับสนุน  
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7. น าผลจากข้อ 6 มาปรับปรุงแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ                  
ความผูกพันของบุคลากร และแสดงผลของการสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน      
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน       
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสม                
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                        
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา                 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน 

6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น               
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 
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บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                
ที่จะต้องก าหนดกรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถท าได้โดยน า
ภารกิจ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้งมาเป็นแนวทางทั้งนี้ 
จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่าง
กันอย่างไร เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสู่คุณภาพ 

 
 ตัวบ่งช้ีสนับสนุนตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย     จ านวน 7 ตัวบ่งชี้   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระบบและกลไกรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

หน่วยงาน/สถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ                 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี    จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 
 

กองกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ 

 
กองบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
กองคลัง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จการบริหารการจัดการด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการคลังและพัสดุ             

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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 กองนโยบายและแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์                      

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย                  

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

 
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษา                

ความปลอดภัย และการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษาเพ่ือการบริหาร             

และการตัดสินใจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 

 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักศิลปะและวัฒนธรรม   จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                  

ด้านความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ ง ใน                  

และต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค        

/หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา   จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การก ากับดูแลและการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์    จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กรและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ        
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย             
คือ “ทักษะสื่อสารดี” ให้กับนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
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ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก  
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับความส าเร็จ ของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

ระบบและกลไกของการด าเนินงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมระดับบริหารของมหาวิทยาลัย
และระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 
ตัวบ่งชี้สนับสนุนตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งชี้ที่  2.1   การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับชุมชนในท้องถิ่น 
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บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับผิดชอบใน   
การสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้   = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

46 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

พันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  คือ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                   
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาซึ่งสังกัดประจ าแต่ละคณะให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามกรอบการด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงานการก ากับติดตาม 
และประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย สกอ. 

 2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบก ากับให้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
 3. ด าเนินการตามระบบการก ากับมาตรฐานและบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามท่ีก าหนดโดย สกอ. 
 4. มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย            

เพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลที่ประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมาปรับปรุงพัฒนา 
 6. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีการรายงานผลอย่างน้อย 2 ปี)  

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ระบบและกลไกรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

นอกจากการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร โดยกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเป็นผู้ร่วมวิเคราะห์ และก าหนดขึ้น โดยค านึงถึง
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการรับนักศึกษาใหม่อันประกอบด้วย           
การประกาศรับสมัคร วิธีการคัดนักศึกษา การจัดสอบ การประกาศผล และการปฐมนิเทศ ภายหลังการก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาโดยหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญในขั้นของการคัดกรองผู้สมัครเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. การประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4    ระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในการก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ เน้นการ
ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วย การติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลสถิติสัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
การประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  การประสานงานการสอบวัดคุณสมบัติ/
ประมวลความรู้ และการสอบป้องกัน ตลอดจนการก าหนดข้อบังคับและติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์           
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน และมีการประเมินกระบวนการ 
3. มีปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/
สถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/สถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
สอดคล้องกับมาตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน 
2. มีการน าระบบกลไกไปการปฏิบัติ/ด าเนินงาน และมีการประเมินกระบวนการ 
3. มีปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
  หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี           
ความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่ งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคุแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 
40 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น   การทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 



บทที่ 4                                                                    
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับ     การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                
พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว  สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7    ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
  หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้       
เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X 5 
80 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน  30 วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ  (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน  Beall’s list) หรือตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้  
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ส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 

 
กองกลาง          จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานของอธิการบดี เพื่อปฏิบัติตาม       
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาระหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยภารกิจต่างๆ นั้น 
เป็นการสนับสนุนผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และหน่วยงาน มีการวางระบบและกลไกการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการบริการ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างสม่ าเสมอ         
เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  เมื่อได้รับ 
การบริการ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  2) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
3) ด้านขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ 

การให้บริการ หมายถึง บุคลากรมีจิตของการเป็นผู้ให้บริการโดยการให้ความช่วยเหลือหรือ  
การด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้รับบริการจาก
ส านักงานอธิการบดี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. มีการประเมินคุณภาพบริการ โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. น าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ  
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร  ส านักงานอธิการบดี จึงมีการบริหารระบบงาน 
สารบรรณหรืองานเอกสารต่างๆเหล่านี้ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นระบบหรือฐานข้อมูลที่สามารถใช้สืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้อย่างดียิ่ง  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการจัดการระบบงานสารบรรณ 
2. มีการน าระบบและกลไกลงไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระบบงานสารบรรณ 
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ  
5. มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ส าหรับงานสารบรรณ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กองบริหารงานบุคคล          จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการเป็นพันธกิจส าคัญของส านักงานอธิการบดี บุคลากรจึงต้องมีจิตบริการและการท างาน
เป็นทีม มีบทบาทที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเป็นอย่างดี เพ่ือสร้าง              
ความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ จะท าให้การด าเนินงานในทุกหน่วยงานด าเนินการไป       
ด้วยความเรียบร้อย อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 

จิตบริการ หมายถึง การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ โดยการให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) มนุษยสัมพันธ์ 2) ความมั่งคง
ทางอารมณ์  3) ความรับผิดชอบ 4) ความสามารถในการท างาน และ 5) จิตส านึกในการให้บริการ 

การท างานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรท างานร่วมกันมีส่วนร่วมในความส าเร็จ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีมมีความเป็นหนึ่งเดียว  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและท างานเป็นทีม 
2. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและการท างานเป็นทีม 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มี                 

จิตบริการและการท างานเป็นทีมในปีต่อไป 
5. มีบุคลากรที่มีจิตบริการและมีการท างานเป็นทีมเป็นที่ได้รับการยกย่องชมเชย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของ 
  มหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ร้อยละ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น  

 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

= จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา X 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่าร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

40 - 54 
ร้อยละ 

55 - 69 
ร้อยละ 

70 - 84 
>=ร้อยละ 

85 
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กองคลัง          จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ระดับความส าเร็จการบริหารการจัดการด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย
   เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารการจัดการด้านการคลังและพัสดุจึงต้องมีระบบในการจัดหาและ
จัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ         
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายใน        
การด าเนินงาน ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณ
และการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ อีกท้ังต้องมีระบบบัญชี
ต้นทุน เพื่อใช้ในกาจัดระบบงบประมาณและวางแผนบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 การสร้างประสิทธิภาพด้านการคลังและพัสดุ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านประกอบเข้าด้วยกัน 
เ พ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการให้ เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้ งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรูปแบบการท างานที่มี
ระบบและวัดผลสัมฤทธิ์จากผลลัพธ์ของงานด้านการคลังและพัสดุ ในรูปแบบของรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. มีแนวทางการท างานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน และสรุปผล

ทุกสิ้นปี 
5. น าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่าย ในลักษณะบัญชีต้นทุนต่อหน่วย 
6. มีหน่วยงานภายในและภายนอกตรวจสอบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากรายงานทาง

การเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
7. ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการได้มาและการใช้ไปของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ    
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6     ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการคลังและพัสดุ 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการคลังและพัสดุ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการท างานร่วมกันในระดับหน่วยงาน ส่งผลสัมฤทธิ์ของข้อมูลใน
ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมน าข้อมูลมารายงานผลในรูปแบบรายงานทางการเงินหรือรูปแบบที่ถูกก าหนดขึ้นให้
สอดคล้องกับระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลต้องเอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบฐานข้อมูลด้านการคลังและพัสดุที่เอ้ืออ านวยความสะดวก 
2. มีการน าข้อมูลมาใช้ในเชิงสถิติ เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
3. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมากกกว่า 1 ระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้   

การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
4. มีการติดตามผลการให้ระบบฐานข้อมูล เพ่ือวัดความสามารถของระบบฐานข้อมูล และการ

รายงานผลการด าเนินงาน 
5. น าผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารระบบการคลังและพัสดุพร้อมประเมินความต้องการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กองนโยบายและแผน          จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จะต้องผลักดันให้มีการขับเคลื่อนตามทิศทางและเป้าหมาย                
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีการด าเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย            
ในหน่วยงานระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ         
การพัฒนา นอกจากนี้การขับเคลื่อนการด าเนินการที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ           
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน/หน่วยงาน 

2. มีแนวทางทางการด าเนินงานที่ความโดดเด่นบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย  ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  

3. มีก าหนดเป้าหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรมี   
แรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย               
ไปสู่ความส าเร็จ  

4. มีการก าหนดกรอบในการท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยง านใน
ระดับคณะ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของตัวบ่งชี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8   ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน
 ของมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จะต้องมีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ซึ่งมีรายการ
ในการใช้จ่ายภายในจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเท่านั้น โดยเน้นกระบวนการและเป้าหมายที่
ชัดเจน และมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า เพียงพอ 
โปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. จัดสรรงบประมาณโดยยึดตามข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะ  
4. มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ตามการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/ 

คณะท างานนั้นๆ 
5. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และรองรับ

งานบริหารและงานบริการต่างๆ  
6. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น เหมาะสมกับลักษณะงาน และเพียงพอต่อการใช้งาน 
7. ค านึงถึงความประหยัด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามผลผลิตกิจกรรม/โครงการ และมี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.9   ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา วัดจากผลการด าเนินงานตามระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมี             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม          จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.10 ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการพื้นที่  สภาพแวดล้อม การรักษา                

ความปลอดภัย และจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2557 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบ          
การด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการน าผล           
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

ในส่วนของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส านักงานอธิการบดีที่มี
ภารกิจหลักเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  

ทั้งนี้การบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และจราจร หมายรวมถึง 
การด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเอ้ือต่อ  
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร อีกทั้งด าเนินการบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และจราจรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

ส าหรับการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จะอธิบายถึงกระบวนการหรือแสดงผล                      
การด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  - ระบบการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษา                
ความปลอดภัย และจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

  - การบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยพอเพียงและเหมาะสมต่อความต้องการ 

  - กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล             
การด าเนินงานทั้งหมด โดยผลการประเมินทุกด้านมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน   

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย                
และจราจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม 

2. มีการน าระบบและกลไกด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย 
และจราจรภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
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3. มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษา
ความปลอดภัย และจราจรภายในมหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม การรักษา
ความปลอดภัย และจราจรภายในมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงและพัฒนา 

5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย และ
จราจรภายในมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.11  ระดับความส าเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2557 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการ
ด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

ในส่วนของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส านักงานอธิการบดีที่มี
ภารกิจหลักเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  

ทั้งนี้การบริหารจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หมายรวมถึง การด าเนินการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ ฯลฯ การด าเนินการ            
ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการด าเนินการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องส านักงาน ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ ให้สามารถ               
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์             
และบุคลากร 

ส าหรับการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จะอธิบายถึงกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  - ระบบการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

  - การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยพอเพียงและเหมาะสม
ต่อความต้องการ 

  - กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยในการประเมิน
เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด โดยผลการประเมิน
ทุกด้านมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกด้านการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย            
อย่างครอบคลุม 

2. มีการน าระบบและกลไกด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย               
ไปสู่การปฏิบัติ 

3. มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 



บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

69 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงและพัฒนา 

5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 การสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียง               
ทางวิชาการ และสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัยรับทราบ 
ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการรวบรวม
หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ส าหรับการสืบค้น และการเผยแพร่การหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
2. มีช่องทางเข้าถึง/สืบค้นข้อมูลหลักสูตรที่หลากหลาย 
3. มีรายงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
4. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
5. มี แนวทางปฏิบัติ ง านที่ ดี ส าหรับการจัดท า ระบบสารสน เทศฐานข้ อมู ลหลักสู ตร                         

ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะในการก าหนดระบบและกลไก                    
การรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนด           
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา 
2. มีการปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
4. มีการประเมินผลระบบ และกลไกการรับสมัครนักศึกษา 
5. มีการน าผลไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหาร          
และการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน     
และการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ      
และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมี                
ความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
2. มีการน าเสนอสารสนเทศด้านวิชาการกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
3. มีระบบการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียน 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียน

มาประกอบการพิจารณาในการพัฒนา/ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ประสานงานระหว่างคณะ 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ตลอดจนการให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ โดยภารกิจต่างๆนั้นมีทั้งการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา รวมไป
ถึงหน่วยงานอื่น มีการวางระบบและกลไกการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ระบบและกลไกการบริการด้านวิชาการเพ่ือสร้างความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการของหน่วยงาน 
3. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการให้บริการ 
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1         ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีนโยบายแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงสร้างและ
การบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน พร้อมทั้งแผนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าของหน่วยงาน 

3. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย          
ปีละ 2 ครั้ง 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย      
ด้านความเป็นไทย ดังนั้นส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผล
อย่างชัดเจน และนิสิตได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านความเป็นไทย             
และก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน 

2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาด้านความเป็นไทยให้กับนิสิต 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกด้านความเป็นไทยของนิสิต                   

โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3 และ 4 มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุง       

การด าเนินงานในปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  การส่ ง เสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมทั้ ง ใน                   
และต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ในการด ารงชีวิต และพัฒนาทัศนคติ ยกระดับ
พ้ืนฐานจิตใจที่สู งขึ้นเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่ งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญ                        
ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ศาสตร์ต่าง ๆ ทางศิลปวัฒนธรรม น ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือพัฒนาโครงการต่าง ๆ          
ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ โดยมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และปรับปรุง

การด าเนินการอย่างเหมาะสม 
3. มีการด าเนินโครงการโดยการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าต่อสังคม 
4. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
5. ได้รับการยอมรับ/ยกย่องงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค           
/หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก อันได้แก่ คณาจารย์  บุคลากร  นิสิต นักศึกษา ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยมีแหล่งรวมองค์ความรู้และให้บริการในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา โรงละครศรีสุริยวงศ์ บ้านเอกะนาค และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน               
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในการด ารงชีวิต  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค/
หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามวงจรคุณภาพ โดยมีการวางแผนปฏิบัติ               
ตามแผนตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

2. มีจ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โรงละครศรีสุริยวงศ์ บ้านเอกะนาค และหอ
เกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อเนื่อง อย่างน้อย 2,000 คนต่อปี 

3. ผู้ใช้บริการมีความรู้/ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โรงละคร
ศรีสุริยวงศ์ บ้านเอกะนาค และหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคะแนน             
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00/ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ กรุงธนบุรีศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน 

4. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
5. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาไปต่อยอดและพัฒนา เพ่ือน าไปสู่             

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

83 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5  การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสืบสาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และบูรณาการ            
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนและงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการ                          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2. มีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการก ากับติดตามการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนน              
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00/มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ส านักวิทยบริการ           
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ      
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคะแนนเต็ม 
5.00) ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากการให้บริการ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  สามารถสะท้อนได้จาก           
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยจะพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการ  หมายถึง  นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประชาชนผู้มา                
ใช้บริการ ที่มาใช้บริการจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน  โดยให้หน่วยงานเป็น
ผู้ส ารวจ ภาคเรียนละ 1 ครั้งรวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. ประเด็นการส ารวจครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก  
1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวก 

 
สูตรการค านวณ  

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (ค่า Rating scale)  
จ านวนด้าน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
ค่าเฉลี่ย 

1.51 – 2.50 
ค่าเฉลี่ย 

2.51 – 3.50 
ค่าเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 
ค่าเฉลี่ย 

4.51 – 5.00 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
จัดเก็บ รวบรวม ให้บริการ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ  เช่น หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  อบรม          
เชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าใช้ห้องสมุดอ่ืน ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าวารสารสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย โดยเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนี
วารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือแสวงหาและจัดให้มี หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร

ฐานข้อมูล  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
2. การด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดขึ้น 
3. มีฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ         

การจัดการเรียนการสอน 
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการที่นอกจากจะจัด
สิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในมาตรฐานของห้องสมุดเช่น มีความเป็นสัดส่วน            
แสงสว่างเพียงพอ มีป้ายบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ และสวยงาม ระบบป้องกัน
สาธารณะภัยอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน เป็นต้น   

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
2. มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่า 

200 ลักซ์) 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน 
4. มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน รวมทั้งนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ 
5. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ             

เช่น  จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย เป็นต้น 
6. มีมุมศึกษาค้นคว้าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี                     

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ตัวตั้งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
   ตัวหารเป็น ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา         
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้             
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย            
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

 
ที่มาของคะแนนระดับคณะและวิทยาลัย 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินของข้อเสนองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =   
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ตัวตั้งเป็น ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 (1 มกราคม 2560 ถึง 30 ธนัวาคม 2560) 
   ตัวหารเป็น ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่
มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรม                   
ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า           
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์ ดังนี้ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนตามสูตร 

 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุน 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุน 
X 100 

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ตัวตั้งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
   ตัวหารเป็น ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน การด าเนินการตามพันธกิจ
อย่าง มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ  และมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ข องอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย           
และรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ า             
และนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงาน            
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี ้

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือไปไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลา 
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ที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ
ข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า  1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้
เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
สูตรการค านวณ   

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

X 100 
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง   
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์
ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข                  
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
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ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 การก ากับดูแลและการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านระเบียบวินัย และจัดบริการนักศึกษา            
ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงาน               
ที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน การเตรียมความพร้อม                 
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า   3.51   

จากคะแนนเต็ม 5 
6. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม                  
และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม         
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผล           

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพบปะ    
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทั้งการผ่านกิจกรรมร่วมกัน การสื่อสัมพันธ์
ผ่าน Social media และสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน                        
อย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. มีการจัดกิจกรรมพบปะและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และจัดท าฐานข้อมูลของศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรเพ่ือการสื่อสาร  
4. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
5. มีการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์  มีการน าผลการประเมิน          

มาปรับแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์  
6. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา 
7. มีการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (EIS) ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นระบบที่ต้องมีการพัฒนา
ควบคู่ไปกับงานด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและความม่ันคง งานซ่อม
บ ารุง และงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน     
การปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบความมั่นคง

ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีแผนระบบสารสนเทศที่ครอบคุลมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความมั่นคง

ระบบเครือข่าย 
3. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามระบบและแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักคอมพิวเตอร์ 
5. มีระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   สิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานจัดหาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ บริการของส านัก
คอมพิวเตอร์  อาทิ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องสืบค้นข้อมูล  ซอฟท์แวร์สนับสนุนการเรียน                     
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน

การเรียนสอน  
2. มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
3. มีบริการห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และสืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ 
4. มีการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจในการให้บริการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ทั้งคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงที่สุด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.จัดท าแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจ                    

ของมหาวิทยาลัย และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. มีการรายงานผลส าเร็จของแผนการด าเนินด้านการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศงาน

ต่อคณะกรรมการอ านวยการหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
6. น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ               
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน 
หรือระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย โดยทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ 
ได้แก่ การใช้ (Use)  เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรเพ่ือไปสู่การเป็นมหาวิทยาดิจิทัล ( Digital 
University) จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้รองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
สูตรการค านวณ 
 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

= จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
คะแนน  

คะแนน = ร้อยละจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ X 5 
20 

 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ยั่งยืนระยะ 20 ปี   (พ.ศ. 2561-2580) โดยก าหนดร้อยละของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ร้อยละ 20 ต่อปี  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.5   ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital University) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็ม
รูปแบบ การสร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกที่ ทุกเวลา และทุก
อุปกรณ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ห้องเรียนอนาคตที่ใช้เครื่องและ
อุปกรณ์ทันสมัยในการเรียนการสอน (Smart Learning & Smart Classroom) และศูนย์สอบด้านไอทีด้วยระบบ
การสอนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล (Digital Literacy) หรือการน านวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย จึงเป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครอบคลุมมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่การใช้งาน  

2. มีโครงการที่พัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย พันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร BSRU-EIS (Executive Information System) จากฐานข้อมูล 
ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อการวางแผน การตัดสินใจ
จากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ด้วยสารสนเทศ 

4. มีบริการโมบายเซอร์วิสบน Smart device ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ 

5. มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อ             
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา            
และทุกอุปกรณ์ ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่าย ผลิตสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ 
(New Media) ในรูปแบบ Streaming Media โดยมีแหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซต์           
ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในด้านการจัดการเรียนการสอน 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ICT Integrated Learning ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง  รองรับการท างานมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว  ส่งเสริมกิจกรรมตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. จัดตั้ งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์  ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล                  
พร้อมให้บริการอบรมทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้ อมด้าน Digital Literacy                  
แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 – 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 – 7  ข้อ 
 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เป็นเกณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ 20 ปี   (พ.ศ. 2561-2580) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการให้บริการ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้านหลักคือ 1) ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  2) ด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคง               
3) งานซ่อมบ ารุง และ 4) งานบริการห้องปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานบริการของส านักคอมพิวเตอร์             
ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนนการประเมิน = คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 – 1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 
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ส านักวิเทศสัมพันธ์          
และเครือข่ายอาเซียน 
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ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                    

คือ “ทักษะสื่อสารดี” ให้กับนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะตาม            
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะสื่อสารดี” ให้กับนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป เพ่ือให้เกิด
ความสามารถในการสื่อสารและเกิดความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อย่างจริงจัง มีการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาด้านทักษะสื่อสารให้กับนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป  
และมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน 

2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาด้านทักษะสื่อสารให้กับนักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป 
3. มีการประเมินความพึงพอใจหรือความรู้ที่ได้รับ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนน

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจหรือความรู้ที่ ได้รับ ไปใช้วางแผนและปรั บปรุง          

การด าเนินงานในปีต่อไป 
5. นักศึกษา บุคลากรหรือกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องชมเชย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีบทบาทส าคัญในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก               
ให้ค าปรึกษาการอบรม การประชุมหรือสัมมนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา              
หรือบุคลากรจนเกิดผลอย่างชัดเจน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการหรืองานด้านต่างๆ  
2. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างน้อย 3 เครือข่าย 
3. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านต่างประเทศให้กับนักศึกษาหรือบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างประเทศ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 และข้อ 3 โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 
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ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีนโยบายแผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการ             
ด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์             
เป็นหน่วยงานที่ผสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย             

ในเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกับการจัด               

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกับการจัด                        

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร และมีผลงาน              

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 – 2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร            
เพ่ือยกระดับสร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่สังคมภายนอก 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการสร้างภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์  
3. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย และเครือข่ายภายนอก

องค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
4. มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่             

และบริการข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5. มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่             

และบริการข้อมูลข่าวสารกับบุคลภายนอกและสื่อมวลชนต่างๆ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 3  โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5.00  
7. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
8. มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี จากการส่ ง เสริมและสนับสนุนด้ านการสร้ า งภาพลักษณ์ที่ ดี                          

แก่มหาวิทยาลัยเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 – 2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 – 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับความส าเร็จ ของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีการร่วมมือการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่และบริการ
ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เป็นหน่วยผสานความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย และเครือข่ายภายนอก

องค์กรอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
4. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5. อ านวยความสะดวกหรือประสานงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารกับบุคล

ภายนอก และสื่อมวลชนต่างๆ 
6. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 3  โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00  
7. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
8. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 - 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 – 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกของการด าเนินงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานในภาระหน้าที่ต่างๆ           
และมีการวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่างๆ โดยมีการก ากับติดตาม                  
การด าเนินงานภาระงานตามโครงสร้าง และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งส ารวจ              
จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการด าเนินงานน ามาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน                   
ตามพันธกิจของหน่วยงานต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานในภาระหน้าที่ต่างๆ 
2. มีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่างๆ 
3. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานภาระงานตามโครงสร้าง 
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับ           

การด าเนินงานโดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อที่ 5 ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา            

การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

128 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมระดับบริหารของมหาวิทยาลัยและ
ระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการรองรับและสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย                  
และด าเนินการประชุมในระดับบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย           
สู่ประชาคม โดยส ารวจจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการน ามาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกการบริหารจัดการประชุม 
2. มีการด าเนินการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับระดับบริหารของมหาวิทยาลัยและระดับนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัย 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3 .51                

จากคะแนนเต็ม 5 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน               

ในปีถัดไป 
5. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินการบริหารจัดการประชุมที่ได้รับการเห็นชอบ                  

จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
6. มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและติดตามผลการใช้ประโยชน์               

ของแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการรองรับและสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย                 
และด าเนินการประชุมในระดับบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจการสภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดท าระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมในระดับบริหารและนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

2. มีฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของส านักงานสภามหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง              
สมบูรณ์ ทันสมัย 

3. มีจดหมายข่าวของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานภายในและภายนอก 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน                

ในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ 4                                                                    
 

     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

133 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับชุมชนในท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)/  

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย โดยต้องค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการ            
ของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการ
บริการวิชาการท่ีสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด                
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                 
ที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 

2.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก            
การบริการ วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยต้องมีโครงการที่จัดต่อเนื่อง           
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

3. จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1                       

และน าเสนอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 



                                                                   บทท่ี 4 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับบัณฑิตวิทยาลยั และส านัก/สถาบนั/ศูนย์ 

 

134 

 
 

 

 



 

 
 
 

บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์ และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

------------------------------------------------------------------------------ 
หน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ต้องวางระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของตนเอง ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย 
จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น โดยหน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย            
และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ต้องควบคุม ให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบ
คุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง /           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  

  
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงานระดับ บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จะสะท้อนผลการด าเนินงาน              
ของผู้บริหารหน่วยงาน ใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัย ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์  แยกเป็นปั จจัยน าเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบับัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย ์
 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน                  
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
  ด าเนินการทุกหน่วยงาน 7 - 1.1 – 1.7  -   
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย 7 - 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

2.1, 2.6, 
2.7 

  

ส านักงานอธิการบด ี 11 - 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 
2.6, 2.8, 
2.9, 2.10, 

2.11 

2.4, 2.7   
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องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน                  
1.51 – 2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

4 - 2.1 – 2.4 -   

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 - 2.1 – 2.5 -   

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3 2.3 2.2 2.1   

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4 2.2 2.1 2.3, 2.4   

ส านักกิจการนสิิต
นักศึกษา 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ส านักคอมพิวเตอร ์ 6 - 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5 

2.4, 2.6   

ส านักวิเทศสมัพันธ์
และเครือข่ายอาเซยีน 

2 - - 2.1, 2.2   

ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลยั 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

1 - 2.1 -   

รวม       

ผลประเมิน       
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หน่วยงาน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบท่ี 1   การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 

1. 
2. 
3. 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

ข้อเสนอแนะ 
1. 
2. 
3. 

 
องค์ประกอบท่ี 2   การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 

1. 
2. 
3. 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

ข้อเสนอแนะ 
1. 
2. 
3. 
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ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ที ่ ๑๕๙๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ระดับบัณฑิตวิทยำลัย และส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ 

……………………………………………………… 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  

ระดับบัณฑิตวิทยำลัย และส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ ในระหว่ำงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๑ และเพ่ือให้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระดับบัณฑิตวิทยำลัย และส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัยจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำ
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระดับบัณฑิตวิทยำลัย และส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์           
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
 ๑.   กรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ ประธำนกรรมกำร 
๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองประธำนกรรมกำร 
๓.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล กรรมกำร 
๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว กรรมกำร 
๕.  รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมกำร 
๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมกำร 
๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลิต วณิชยำนันต์ กรรมกำร 
๘.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร กรรมกำร 
๙.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ กรรมกำร 
๑๐.  อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน กรรมกำร 
๑๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ กรรมกำร 
๑๒.  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง กรรมกำร 
๑๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ กรรมกำร 
๑๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน กรรมกำร 
๑๕.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที กรรมกำร 
๑๖.  อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข กรรมกำร 
๑๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด กรรมกำร 
๑๘.  อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ กรรมกำร 
๑๙.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ กรรมกำร 
๒๐.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 
๒๑.  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ กรรมกำร 
๒๒.  อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ กรรมกำร 
๒๓.  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม กรรมกำร 



 

 

-๒- 

๒๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมกำร 
๒๕.  อำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง กรรมกำร 
๒๖.  อำจำรย์พรรณำ พูนพิน กรรมกำร 
๒๗.  นำงสำวอรุณี คู่วิมล กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมกำร 
๒๙.  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค ำสุก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่ : ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่คณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์  

 
 ๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับบัณฑิตวิทยำลัย และ
ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย ์ประกอบด้วย 

๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ประธำนกรรมกำร 
๒.  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก รองประธำนกรรมกำร 
๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ กรรมกำร 
๔.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 
๕.  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ ์ กรรมกำร 
๖.  อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม กรรมกำร 
๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมกำร 
๘.  อำจำรย์ถีรธวัลย์  ปำนกลำง กรรมกำร 
๙.  อำจำรย์พรรณำ  พูนพิน กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำวอรุณี  คู่วิมล กรรมกำร 
๑๒.  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี กรรมกำร 
๑๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี คงอินทร์ กรรมกำร 
๑๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ กรรมกำร 
๑๕.  อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ กรรมกำร 
๑๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร   ศรีหำมี กรรมกำร 
๑๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ นิลผำย กรรมกำร 
๑๘.  อำจำรย์วิชุณี  สำรสุวรรณ กรรมกำร 
๑๙.  อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร กรรมกำร 
๒๐.  อำจำรย์ธีรำพร    ปฏิเวธวิทูร กรรมกำร 
๒๑.  อำจำรย์หทัยรัก  ตุงคะเสน กรรมกำร 
๒๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ กรรมกำร 
๒๓.  อำจำรย์จำรุกิตติ์    ดิษสระ กรรมกำร 
๒๔.  นำงบุษบงค์   วงศ์พันทำ กรรมกำร 
๒๕.  นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง กรรมกำร 
๒๖.  นำยสุวิทย์   มุดทะเล  กรรมกำร 
๒๗.  นำยอภิชำติ  สิงห์ชัย กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ กรรมกำร 
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๒๙.  นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล กรรมกำร 
๓๐.  นำยอินกำญจน์  เศรษฐศิวนนท์ กรรมกำร 
๓๑.  นำยทินภัทร  ห้วยใหญ่ กรรมกำร 
๓๒.  นำงสำวนิศำชล  ฉัตรทอง กรรมกำร 
๓๓.  นำงสำวอภิชญำ    พลจันทร์ กรรมกำร 
๓๔.  นำงสำวจันทนำ   มำนตรี กรรมกำร 
๓๕.  นำงสำวจุฑำมำศ    สุทธิแสน กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวณัฐชนำธิป  มูฮัมมัดอำมิน กรรมกำร 
๓๗.  นำยจักรพงศ์  จิตรแก้ว กรรมกำร 
๓๘.  นำงสำวสุปรำณี  ชมจุมจัง กรรมกำร 
๓๙.  นำยเอกพงษ์  พร้ำวไธสง กรรมกำร 
๔๐.  นำงกำญจนำ    พุทธสงกรำนต์ กรรมกำร 
๔๑.  นำงสำวสุภำภรณ์ เสียงเย็น กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวนภัสนันท์   สุวรรณวงศ ์ กรรมกำร 
๔๓.  ว่ำที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ หงษ์ประชำ กรรมกำร 
๔๔.  นำงสำวสุนำรี นำคทองอินทร์ กรรมกำร 
๔๕.  นำงสำวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชำติ กรรมกำร 
๔๖.  นำยจักรชัย ตระกูลโอสถ กรรมกำร 
๔๗.  นำงสำวสรัลรัตน์ รุ่งแสง กรรมกำร 
๔๘.  นำงสำวขนิษฐำ พ่ึงประจวบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔๙.  นำงสำวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕๐.  นำงพิชยภัคร์ สิงจำนุสงค ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่ : ๑. ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในระดับบัณฑิตวิทยำลัย และส ำนัก/สถำบัน/ศูนย ์ 
 ๒. เผยแพร่ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับทรำบ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
  

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย  มหำบรรพต) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
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