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ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยสยามได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้
กรอบและแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้
หน่วยงานทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน และมีส่วนผลักดันให้ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

                                                            

    ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยสยาม    
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บทน ำ 
 
หลักกำร 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเกณฑ์ส าหรับใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยเกณฑ์ฉบับนี้มี
ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนมีผลการปฏิบัติงานคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่พึงปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

และสามารถน าไปพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา 

อาจารย์และศิษย์เก่าได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีความเป็นมาตรฐานตามระบบ

บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 
(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมิน
ปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
 D (Do) = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 
1- เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
 C (Check) = ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่าง
เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม (ของปีถัดไป) 
 A (Act) = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้ อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือจัดท าโครงการพัฒนา 
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แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้  
1. หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. ระยะเวลาการด าเนินการประเมิน ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ระหว่าง

เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 
3. คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 3.1 ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน  

3.2 คณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยท าหน้าที่เป็น
กรรมการ 1 คน และท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน  

4. หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันที่ด าเนินการประเมิน 

5. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานแล้ว
เสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินฯให้กับหน่วยงาน ภำยใน 1 สัปดำห์ ภายหลังจากได้มีการ
รายงานด้วยวาจาแล้ว 

6. เมื่อหน่วยงานได้รับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯแล้ว ให้หน่วยงานจัดส่ง
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขหลังการประเมิน ให้กับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ภำยใน 2 สัปดำห์ หลังจากวันที่ด าเนินการ 

7. ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) เสนอมหาวิทยาลัย 
ภายใน 1 เดือนหลังการประเมิน 
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แนวทำงกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำน 

การประเมินตัวบ่งชี้ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 
กรณีที่หน่วยงานไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้หน่วยงานได้คะแนนของ
ตัวบ่งชี้นั้นเท่ากับ 0 คะแนน โดยการแปลความหมายผลการด า เนินงานของทุกองค์ประกอบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ช่วงคะแนน  ผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การค านวณคะแนนผลการประเมิน ได้มาจากการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ ใช้สูตรการ

ค านวณ ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน   =     ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้ 
     จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
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ตำรำงสรุปองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำน 
ปีกำรศึกษำ 2562 
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1 ปณิธำน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร  

  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   
2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน  

  2.1 ระบบและกลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของหน่วยงาน 



 

  2.2 การส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ 


 

  2.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 


 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 

  2.4 การบริการด้านข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

              ตัวบ่งชี้ 1.4 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 
  2.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
              ตัวบ่งชี้ 1.5 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  2.6 ความร่วมมือกับคณะวิชา
ในการพัฒนานักศึกษา 

              
 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  2.4 ระบบและกลไกการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
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  2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

              
 

  2.6 ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุด 

              
 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักทะเบียนและวัดผล 
  2.4 ระบบและกลไกการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

               
 

  2.5 ระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

               
 

  2.6 การพัฒนาการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอน
เดียว (One Stop 
Service) 

               

 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.4 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

              ตัวบ่งชี้ 5.3 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 
  2.5 การส่งเสริมระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย 

              
 

  2.6 การส่งเสริมพัฒนาการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
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  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักวิชำกำร 
  2.4 การส่งเสริมและก ากับ

ติดตามการจัดท าและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

              

 

  2.5 การส่งเสริมและก ากับ
ติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.3 - มคอ.7)  

              

 

  2.6 การสนับสนุนคณาจารย์
ในการพัฒนาด้านวิชาการ 

              
 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
  2.4 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
               ตัวบ่งชี้ 4.1 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-
นาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชน 

               

 

  2.6 ความร่วมมือภายใน
สถาบันและการสร้าง
เครือข่ายด้านการท านุ
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บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักสหกิจศึกษำ 
  2.4 ระบบและกลไกในการ

ด าเนินงานสหกิจศึกษา 
              

 

  2.5 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

              

 

  ตัวบ่งชี้เฉพำะ ส ำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  2.4 การบริการแนะแนว ให้

ค าปรึกษาด้านการด าเนิน
ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ 

               ตัวบ่งชี้ 1.4 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 
  2.5 การบริการด้านกองทุน

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
              

 

3 กำรบริหำรจัดกำร                  
  3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

หน่วยงาน 


 

  3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การ
เป็นองค์กรการเรียนรู้ 


 

  3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร   
  3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 


 

  3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง   
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  3.6 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 



 

รวมจ ำนวนตัวบ่งชี้ 13 13 13 13 13 13 12 12  

 การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
และก าหนดตัวบ่งชี้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้กลางจ านวน 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

ส าหรับองค์ประกอบตัวบ่งชี้กลาง และตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วย  
 องค์ประกอบที่ 1 ปณิธำน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
 ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

  องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 ตัวบ่งชี้  2.1  ระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.2  การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 ตัวบ่งชี้  2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 ตัวบ่งชี้  2.4 – 2.6   “ตัวบ่งชีเ้ฉพาะของหน่วยงาน” 

 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  
  ตัวบ่งชี้  2.4 การบริการด้านข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับ

มหาวิทยาลัย) 
  ตัวบ่งชี้  2.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับมหาวิทยาลัย) 
  ตัวบ่งชี้  2.6 ความร่วมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานักศึกษา 

ส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ตัวบ่งชี้  2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 
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 ส ำนักทะเบียนและวัดผล  
  ตัวบ่งชี้  2.4 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้  2.5 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  ตัวบ่งชี้  2.6 การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service) 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้  2.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.3 ระดับ

มหาวิทยาลัย) 
  ตัวบ่งชี้  2.5 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี้ 2.6 การส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ส ำนักวิชำกำร 
  ตัวบ่งชี้  2.4 การส่งเสริมและก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ตัวบ่งชี้  2.5 การส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 - มคอ.7) 
  ตัวบ่งชี้  2.6 การสนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาด้านวิชาการ 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้  2.4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับ

มหาวิทยาลัย) 
  ตัวบ่งชี้  2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-

นาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
  ตัวบ่งชี้  2.6 ความร่วมมือภายในสถาบันและการสร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 
 ส ำนักสหกิจศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้  2.4 ระบบและกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
  ตัวบ่งชี้  2.5 การส่งเสริมการบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด 
 ส ำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
  ตัวบ่งชี้  2.4 การบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ 
  (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับมหาวิทยาลัย) 
  ตัวบ่งชี้  2.5 การบริการด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้  3.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้  3.3  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้  3.4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  
 ตัวบ่งชี้  3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้  3.6  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 1 
ปณิธำน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

 

ตัวบ่งชี ้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ในการด าเนินการของหน่วยงานมีการก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ ทั้งนี้ การด าเนินการ
ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน มีการน า

แผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  

2. มีตัวบ่งชี้ของแผนงานและโครงการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

3. มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 
1. แผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงาน 
2. รายงานการประชุมแผนของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมพันธกิจ ของหน่วยงาน และ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนและเป้าหมายความส าเร็จ 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนโดยจ าแนกตามพันธกิจ 
5. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา

น าเสนอผู้บริหาร 
6. การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 2  
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของหน่วยงำน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของหน่วยงานให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการได้ทราบเป็น

ประเด็นส าคัญส าหรับหน่วยงานบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานโดยหน่วยงานต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางในการเผยแพร่ ตลอดจนมีการประเมินผลการให้ข้อมูลเพื่อน าผลมาปรับปรุง 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 1. มีการก าหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ 
4. มีการตรวจสอบประเมินข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5-6 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

 1. ข้อมูลการให้บริการ 
2. ขั้นตอนการให้บริการและผู้รับผิดชอบ 
3. ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ 
4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 ในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ เพื่อ
สามารถจัดบริการตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีแผนในการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุมบริการทุกประเภทของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุกประเภทของหน่วยงาน 
3. มีการส ารวจความต้องการจากผู้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ 
4. น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล 
5. น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาบริการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 
 1. แผนการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

2. แบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
3. สรุปผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 หน่วยงานต้องจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนางานบริการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

หลักฐำนที่ต้องกำร 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินต่องานบริการแต่ละด้าน 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 

 

2.4 กำรบริกำรด้ำนข้อมูลนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับมหำวิทยำลัย) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนักศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาด้าน
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นักศึกษา 
3. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมิน สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แหล่งข้อมูลข่าวสาร  
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่า 
5. บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า สารศิษย์เก่า  website 
6. สรุปผลการประเมินโครงการและน าผลประเมินมาปรับปรุง 
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2.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ตัวบ่งช้ี 1.5 ระดับมหำวิทยำลัย) 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักกิจการนักศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5  ข้อ 6 ข้อ 
 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. โครงการของนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ ได้แก่ 

-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
4. สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
5. สรุปผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและน าไปสู่การปรับปรุง 
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2.6 ควำมร่วมมือกับคณะวิชำในกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ส านักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งแต่ละคณะวิชาจะต้อง
มีการประสานความร่วมมือและส่งเสริมคณะวิชาในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานักศึกษา 
2. มีการด าเนินงานตามระบบ 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินการที่ดีขึ้น 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษารายชื่อนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

2.4 ระบบและกลไกกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ต้องมีระบบและกลไกการจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ ให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนองตอบภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบ เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ต้องมีการเพ่ิมทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในประเด็นส าคัญ คือ มีปริมาณที่เพียงพอ ทันสมัย และ
ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

นิยำมศัพท์ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุก
ประเภท 
2. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  หมายถึง ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มีการด าเนินงานตามระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
3. มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรฯ  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทันเวลา มีความ
ทันสมัยและเพียงพอ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา  

 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 
1. นโยบาย/แผนงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. หลักฐานที่แสดงถึงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
3. รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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2.5 กำรจัดสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ห้องสมุดควรจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งการจัดการสภาพแวดล้อม อาทิเช่น พ้ืนที่และที่นั่ งอ่าน
เพียงพอ เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้บริการ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาดเรียบร้อย ความเงียบสงบ 
ตลอดจนการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นให้ถูกต้องง่ายต่อการค้นหา และการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จ าเป็น อาทิเช่น จ านวนและ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับสื่อมัลติมีเดีย ระบบ WI-FI ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้องสมุด เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีการส ารวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ 
2. มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ ให้

สอดคล้องกับความต้องการ 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการที่ก าหนด 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. หลักฐานที่แสดงถึงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
3. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ให้บริการ 
4. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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2.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ือก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  
2. มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
4. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด  
2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
3. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักทะเบียนและวัดผล 

 
2.4 ระบบและกลไกกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ระบบการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งควรมีการก าหนดภารกิจและ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการประเมินและปรับปรุงพัฒนางาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน โดยมีค าอธิบายงานครบทุกด้าน
ประกอบด้วย 

1) ด้านทะเบียนข้อมูลนักศึกษา  
2) ด้านการประมวลผลข้อมูลและรายงานผลข้อมูล 
3) ด้านการให้บริการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
4) ด้านการตรวจสอบข้อมูลและการออกเอกสารทางการศึกษา 
5) การผลิตเอกสารการเรียนการสอนและการสอบของมหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินการครบตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน และมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการชัดเจน 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม

ภารกิจ 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
5. ผลจากการปรับปรุงส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

 1. แผนงาน/โครงการ 
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4. สรุปผลการประเมิน 
 5. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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2.5 ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ส านักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับตารางเรียน ตารางสอน การ
ลงทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพ่ือบริการให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่มีความ ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2. มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4. มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
5. น าผลการปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2. แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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2.6 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ส านักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ จึงควรจัดให้มี
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
2. การด าเนินงานให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยมีการแจ้งขั้นตอนการด าเนินงานให้

ผู้รับบริการทราบ 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างน้อย 3 บริการ 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. คู่มือการให้บริการ 
2. ขั้นตอนการให้บริการ 
3. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.4 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.3 ระดับมหำวิทยำลัย) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนิน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5  ข้อ 6 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. เอกสารคู่มือระบบประกันคุณภาพ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
6. รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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2.5 กำรส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีแผนการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในระบบประกันคุณภาพฯ 
2. มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. แผนงาน/โครงการด้านการประกันคุณภาพ 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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2.6 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ส่งเสริมก ากับติดตาม และพัฒนาการ
ด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินสูงขึ้น โดยเทียบผลการประเมินย้อนหลัง 1 ปี (ปี
การศึกษาท่ีรับการประเมินและปีการศึกษาที่ผ่านมา 1 ปี) โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ  
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินสูงข้ึน  

ตามสูตร  จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินสูงขึ้น  x 100    
                             จ านวนหลักสูตรที่รับการประเมินทั้งหมด  
  

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
ตามสูตร  ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินสูงขึ้น  x 5    

80  
หมำยเหตุ :  

- พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพภายในและมีผลการประเมินคุณภาพภายใน 2 ปี
ติดต่อกันเพ่ือเปรียบเทียบ  

- หลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพไม่ต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม่ไม่ต้องน ามาพิจารณา 
 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยสยาม 26 
 

ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักวิชำกำร 

 
2.4 กำรส่งเสริม และก ำกับติดตำมกำรจัดท ำและกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักวิชาการมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและก ากับติดตามหลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรใหม่และ
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
และ พ.ศ.2558 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

2. มีการด าเนินการก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. ระบบการก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตร 
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2.5 กำรส่งเสริมและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.3 - มคอ.7) 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักวิชาการมีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 ของทุก
หลักสูตรให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 - มคอ.7)  
2. มีการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 - มคอ.7) 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. ระบบการก ากับติดตามด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท ามคอ.3 – มคอ.7 ของทุกหลักสูตร 
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2.6 กำรสนับสนุนคณำจำรย์ในกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรม ด้านการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ 
2. มีการด าเนินการหรือร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการ

สอน หรือการจัดท าหลักสูตร 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 
2.4 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ี 4.1 ระดับมหำวิทยำลัย) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
6. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5  ข้อ 6 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. นโยบายของแผนงานและ โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. Website/ช่องทางอ่ืนๆที่ใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่มีการบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงาน  และ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
4. ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
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2.5 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะด้ำนดนตรีไทย-นำฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษำ 
บุคลำกรและชุมชน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถน าความรู้โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-

นาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย
ให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
2. มีการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทยให้กับ
นักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
3. มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
5. ผลจากการปรับปรุงส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. นโยบายของแผนงานและ โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. Website/ช่องทางอ่ืนๆที่ใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่มีการบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงาน  และ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
4. ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
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2.6 ควำมร่วมมือภำยในสถำบันและกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำน
ภำยนอก 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องมี

การประสานความร่วมมือกับคณะวิชาในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกความร่วมมือภายในสถาบันและการสร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานภายนอก 

2. มีการสร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3. มีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินความส าเร็จในการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. โครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายในสถาบันเข้าร่วม 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม 
3. รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักสหกิจศึกษำ 

2.4 ระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักสหกิจศึกษา มีระบบและกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนด โดยจัดท าคู่มือ/ประกาศ/แผ่นพับต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน มีการจัดท าโครงการ/แผนงานของส านักฯ เสนอส านักแผนทุกปีการศึกษา มีก าร
ติดตามการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ/ภาควิชาให้เป็นไปตามที่ก าหนด มีการประเมินผลการด าเนินงาน
จากผู้รับบริการ (นักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีการก าหนดมาตรฐานด้านสหกิจศึกษา 
2. มีโครงการ/แผนงานด าเนินงานสหกิจศึกษา 
3. มีการติดตามการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. คู่มือสหกิจศึกษา 
2. โครงการ/แผนงานส านัก สหกิจศึกษา 
3. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนงาน 
4. ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
5. ข้อเสนแนะ/การด าเนินงานที่ได้ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
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2.5 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสหกิจศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักสหกิจศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนด โดยส่งเสริมการบริหาร
จัดการ   สหกิจศึกษาของคณะ/ภาควิชาและหน่วยงาน มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ส่งบุคลากรให้มีความรู้สหกิจศึกษาโดยสนับสนุน
ให้เข้าอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศกับสมาคมสหกิจศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีฐานข้อมูลนักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการ 
3. มีระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในการด าเนินการสหกิจศึกษา 
4. มีการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องสหกิจศึกษา 
5. มีการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา 
 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. เอกสารบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการ 
3. ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการด าเนินการสหกิจศึกษา 
4. ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา 
5. ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินการทีส่่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพใน

การปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะส ำนัก 
ส ำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

2.4 กำรบริกำรแนะแนว ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรด ำเนินชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพ (ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับ
มหำวิทยำลัย) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น  ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา  แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและบันทึกการให้ค าปรึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แหล่งข้อมูลข่าวสาร ส านักทะเบียน รวมทั้งฐานข้อมูลส านักทะเบียนที่มีข้อมูลสุขภาพกาย/จิต  (เช่น แจ้ง
ป่วย  โรคประจ าตัว)  หรือ website 

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
5. สรุปผลการประเมินโครงการและน าผลประเมินมาปรับปรุง 
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2.5 กำรบริกำรด้ำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านกองทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์  โดยเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยและกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. กระบวนการและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. คู่มือต่างๆ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำร 

3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรหน่วยงำน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าความส าเร็จของหน่วยงาน คือ กรรมการและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงานนั้นๆ หากกรรมการและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้
หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5  ข้อ 6 ข้อ 

 
หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. รายงานการประชุมกรรมการบริหารที่แสดงถึงการท าหน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนด 
2. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร 
3. รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามนโยบายและพันธกิจเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง 
4. รายชื่อผู้รับผิดชอบตามพันธกิจตามท่ีมอบหมาย 
5. แจ้งผลการด าเนินงานของคณะให้บุคลากรทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
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3.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่กำรเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงาน มีความสามารถในเชิงแข่งขัน กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานประกอบด้วย การ
ระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานการก าหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
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หลักฐำนที่ต้องกำร 

 1. ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และด้านอ่ืนๆที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านอ่ืนๆ 
3. เอกสารหลักฐาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา/ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 
4. แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ในรูปของ explicit knowledge เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน 
5. เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ 
6. เอกสารหลักฐานการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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3.3 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
เทคนิคการปฏิบัติงาน และความรู้อ่ืนที่ประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
2. การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
6. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
7. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร 
 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6  ข้อ 7 ข้อ 
 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1.  แผนการบริหารบุคลากร และแผนงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
2.  ระบบสวัสดิการที่จัดภายในหน่วยงานและระบบการสร้างขวัญก าลังใจ 
3.  หลักฐานการน าความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.  หลักฐานการประเมินผลการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปรับปรุง 

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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3.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้ง านโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน  การบริหารจัดการ 

การเงิน ฯลฯ สามารถน าไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

 
ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

 

หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมิน 
3. ความเชื่อมต่อเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
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3.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ 
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีความเสียงลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย 1 ประเด็น 
 

ระดับคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
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หลักฐำนที่ต้องกำร 

1. เอกสารแสดง ผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและน ามาจัดล าดับความเสี่ยง 
4. แผนงานบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและผลการด าเนินงาน 
5. รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
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3.6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจส าคัญของคณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหน่วยงานต้องมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่
ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย                                                        

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ                                                                           
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ สถาบันตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
4. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
5. มีการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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หลักฐำนที่ต้องกำร 

 1. คู่มือประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
2. ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
3. นโยบายและแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
4. ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ พันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการด าเนินการตามแผนในการควบคุม ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานภายใน 
6. รายงานประเมินตนเอง 
7. แผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน 
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการประกันคุณภาพ 
9. เอกสารหลักฐานการประเมินของผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


