
ประชุมทบทวนตัวบงช้ี  
และเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหนวยงาน 
ประจําปการศึกษา 2562 

วันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ หอง 902 ชั้น 9 อาคาร 19  



ตัวบงชี้กลาง 10 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆของหนวยงาน 

ตัวบงช้ี 2.2 การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

ตัวบงช้ี 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 

ตัวบงช้ี 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบงช้ี 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบงช้ี 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงช้ี 3.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ตัวบงชี้เฉพาะสํานัก 
สํานักกิจการนักศกึษา 3 ตัวบงช้ี 

สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 3 ตัวบงช้ี 

สํานักทะเบียนและวัดผล 3 ตัวบงช้ี 

สํานักประกันคณุภาพ

การศึกษา 

3 ตัวบงช้ี 

สํานักวิชาการ 3 ตัวบงช้ี 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม 3 ตัวบงช้ี 

สํานักสหกิจศกึษา 2 ตัวบงช้ี 

สํานักแนะแนวและทนุกูยืม

เพื่อการศึกษา 

2 ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ 2 เพิ่มเติม 



องคประกอบ ตัวบงชี้  

และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายใน  

ระดับหนวยงาน 

ตัวบงชี้กลาง 



ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบที่ 1  ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ   

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน มีการนํา

แผนกลยุทธไปเปนแผนปฏิบัติการ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย  

2. มีตัวบงชี้ของแผนงานและโครงการ และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

3. มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหนวยงาน 

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

5. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 



ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆของหนวยงาน 

องคประกอบที่ 2  การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดขอมูลและแนวทางการเผยแพรขอมูลการใหบริการครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการในการเผยแพรขอมูล 

3. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่จําเปนตามภารกิจของหนวยงานใหผูเกี่ยวของและผูรับบริการ 

4. มีการตรวจสอบประเมินขอมูลขาวสารใหถูกตองและทันสมัย  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล 

6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร 



ตัวบงชี้ 2.2 การสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนในการสํารวจความตองการของผูรับบริการครอบคลุมบริการทุกประเภทของ

หนวยงาน 

2. ดําเนินการสํารวจความตองการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุกประเภทของ

หนวยงาน 

3. มีการสํารวจความตองการจากผูรับบริการครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการ 

4. นําผลการสํารวจมาวิเคราะหขอมูล 

5. นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหนวยงาน 



ตัวบงชี้ 2.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑมาตรฐาน 

คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการแตละดาน (คะแนนเต็ม 5)  



ตัวบงชี้ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ  

เกณฑมาตรฐาน 

1.  ผูบริหารมีวสิยัทศัน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาหนวยงาน 

2.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ

ผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

3.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจดัการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพฒันาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวตัถุประสงคของหนวยงาน

เต็มตามศักยภาพ 

5.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสยี 

6.  กรรมการหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม 



ตัวบงชี้ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรการเรียนรู  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูทีส่อดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะพฒันาความรูและทกัษะดานการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรูที่

กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูทีก่ําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอืน่ๆ ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกัษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลกัษณ

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 



ตัวบงชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

2. การบริหารงานเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการและการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร 

7. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร 



ตัวบงชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน  การบริหารจัดการ 

การเงิน ฯลฯ สามารถนําไปใชในการบริหารและการตัดสินใจ 

2. มีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อตอบสนองหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 
 



ตัวบงชี้ 3.5 ระบบบริหารความเส่ียง 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีผูรับผิดชอบในดานการบริหารความเสีย่ง  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยทีก่อใหเกิดความเสีย่งอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของหนวยงาน จาก

ตัวอยางตอไปนี้ 

– ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

– ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

– ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

– ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 

– ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 

– ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลําดับความเสีย่งทีไ่ดจากการวิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับความเสีย่งสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน และมีความเสยีงลดลงหรือไมเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ประเด็น 



ตัวบงชี้ 3.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจหนวยงาน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย                                                        

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ                                                                           

2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสถาบันตามกําหนดเวลา โดย

เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สถาบันกําหนด 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

3. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

4. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ

คุณภาพ 

5. มกีารสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย 



ตัวบงชี้เฉพาะหนวยงาน 



สํานักกิจการนักศึกษา 
ตัวบงชี้ 2.4 การบริการดานขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตแกนักศึกษาในสถาบัน  

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกนักศึกษา 

3. มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวงั 



สํานักกิจการนักศึกษา 
ตัวบงชี้ 2.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศกึษามีสวนรวมในการจัดทาํแผนและการจัด

กิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคทีกํ่าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิง่แวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทกัษะการประกันคณุภาพการศึกษาแกนักศกึษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานคร้ังตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานกัศกึษา 



สํานักกิจการนักศึกษา 
ตัวบงชี้ 2.6 ความรวมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานักศึกษา 

2. มีการดําเนินงานตามระบบ 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมและมีผลการดําเนินการที่ดีข้ึน 



สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับพันธกิจหนวยงาน และสอดคลอง

ตามความตองการของผูใชบริการ 

2. มีการดําเนินงานตามระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสอดคลองตามความตองการของ

ผูใชบริการ 

3. มีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงทรัพยากรฯ  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดทันเวลา มีความ

ทันสมัยและเพียงพอ 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา  



สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการเรียนรู 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสํารวจความตองการดานสภาพแวดลอม และดานอุปกรณและเครื่องมือที่ใหบริการ 

2. มีการวางแผนการจัดการดานสภาพแวดลอม และดานอุปกรณและเครื่องมือที่ใหบริการ ให

สอดคลองกับความตองการ 

3. มีการดําเนินงานตามแผนการที่กําหนด 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จการบรรลุเปาหมายตามแผนงาน/โครงการไมตํ่ากวารอยละ 80 

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 



สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 2.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการใชบริการหองสมุด 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการสงเสริมการใชบริการหองสมุด  

2. มีการดําเนินงานตามแผน 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จการบรรลุเปาหมายตามแผนการสงเสริมการใชบริการหองสมุดไมตํ่า

กวารอยละ 80 

4. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมและมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน 



สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 5 ดาน โดยมีคําอธิบายงานครบทุกดาน

ประกอบดวย 
1) ดานทะเบียนขอมูลนักศึกษา  

2) ดานการประมวลผลขอมูลและรายงานผลขอมูล 

3) ดานการใหบริการขอมูลและการประชาสัมพนัธ 

4) ดานการตรวจสอบขอมูลและการออกเอกสารทางการศึกษา 

5) การผลิตเอกสารการเรียนการสอนและการสอบของมหาวทิยาลยั 

2. มีการดําเนินการครบตามภารกิจหลักทั้ง 5 ดาน และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการชัดเจน 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 5 ดาน ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจ 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

5. ผลจากการปรับปรุงสงผลตอการพัฒนางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 



สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตัวบงชี้ 2.5 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

2. มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

4. มีการปรับปรุงแกไขระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

5. นําผลการปรับปรุงมาใชในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 



สํานักทะเบียนและวัดผล 

ตัวบงชี้ 2.6 การพัฒนาการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 

2. การดําเนินงานใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว โดยมีการแจงข้ันตอนการดําเนินงานให

ผูรับบริการทราบ 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมและมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนอยางนอย 3 บริการ 



สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลกัสตูรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตาม

ใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรพัยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลกัสตูรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสตูรและทุกคณะทีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันและเสนอ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนิน 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทกุหลกัสตูรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 



สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.5 การสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักในระบบประกันคุณภาพฯ 

2. มีการดําเนินงานตามแผน 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมและมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน 



สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.6 การสงเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

รอยละของหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินสูงข้ึน โดยเทียบผลการประเมินยอนหลัง 1 ป (ป

การศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562) 

กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 



สํานักวิชาการ 

ตัวบงชี้ 2.4 การสงเสริมและกํากับติดตามการจัดทําและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมและกํากับติดตามการจัดทําและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน  

2. มีการดําเนินการกํากับติดตามการจัดทําและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม โดยทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 



สํานักวิชาการ 

ตัวบงชี้ 2.5 การสงเสริมและกํากับติดตามการดําเนินการของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3 - มคอ.7) 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมและกํากับติดตามการดําเนินการของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3 - มคอ.7)  

2. มีการดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินการของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3 - มคอ.7) 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 



สํานักวิชาการ 

ตัวบงชี้ 2.6 การสนับสนุนคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

2. มีการดําเนินการสนับสนุนคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  



ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. เผยแพรกิจกรรมหรอืการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

6. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 



ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 2.5 การพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานดนตรีไทย-นาฏศิลปไทยใหกับ

นักศึกษา บุคลากรและชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะดานดนตรีไทย-นาฏศิลป

ไทยใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 

2. มีการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะดานดนตรีไทย-นาฏศิลปไทย

ใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 

3. มีการประเมินกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

5. ผลจากการปรับปรุงสงผลตอการพัฒนางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 



ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 2.6 ความรวมมือภายในสถาบันและการสรางเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

หนวยงานภายนอก 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกความรวมมือภายในสถาบันและการสรางเครือขายดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก 

2. มีการสรางเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก 

3. มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินความสําเร็จในการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 



สํานักแนะแนวและทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.4 การบริการแนะแนวใหคําปรึกษาดานการดําเนินชีวิตและการเขาสูอาชีพ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษา  แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 



สํานักแนะแนวและทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.5 การบริการดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการดําเนินงานดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2. มีการใหขอมูลดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน 



สํานักสหกิจศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบและกลไกในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 

1.มีการกําหนดมาตรฐานดานสหกิจศึกษา 

2.มีโครงการ/แผนงานดําเนินงานสหกิจศึกษา 

3.มีการติดตามการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน 

4.มีการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

5.นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 



สํานักสหกิจศึกษา 

ตัวบงชี้ 2.5  การสงเสริมการบริหารจัดการสหกิจศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการสรางเครือขายสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีฐานขอมูลนักศึกษา อาจารยและสถานประกอบการ 

3. มีระบบสารสนเทศที่นํามาใชในการดําเนินการสหกิจศึกษา 

4. มีการจัดอบรมบุคลากรใหมีความรูเรื่องสหกิจศึกษา 

5. นักศึกษามีศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36

