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 มหาวิทยาลัยสยามได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้กรอบและแนว
ทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สป.อว.) ประกอบกับพันธกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงจุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และมีส่วนผลักดันให้ระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

                                                            

    ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทน า 

 
หลักการ 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเกณฑ์ส าหรับใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยเกณฑ์ฉบับนี้มีความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์ AUN-QA 4.0 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้หน่วยงานสนับสนนุมีผลการปฏิบัติงานคงไว้ซ่ึงมาตรฐานท่ีพงึปฏิบัติ 
2. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนนุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ

สามารถน าไปพัฒนาผลการด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อให้หน่วยงานสนับสนนุท่ีมีพนัธกิจหลกัในการให้บริการทางการศึกษาแกน่ักศกึษา อาจารย์

และศิษย์เก่าได้รับความพึงพอใจในการให้บรกิาร 
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีความเป็นมาตรฐานตามระบบบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P (Plan) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
 D (Do) = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนท่ี 1 - 
เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
 C (Check) = ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
สิงหาคม – กรกฎาคม (ของปีถัดไป) 
 A (Act) = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือจัดท าโครงการพัฒนา 
 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดบัหน่วยงาน 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้  
1. หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. ระยะเวลาการด าเนินการประเมิน ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน

กันยายนของทุกปี 
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3. คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 3.1 ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถให้ค าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  

3.2 คณะกรรมการประเมิน จ านวน 2 คน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีรับการประเมิน โดยท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ 1 คน และท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน  

4. หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันท่ีด าเนินการประเมิน 

5. หลังจากคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานแล้วเสร็จ ต้อง
จัดส่งรายงานผลการประเมินฯให้กับหน่วยงาน ภายใน 1 สัปดาห์ ภายหลังจากได้มีการรายงานด้วยวาจาแล้ว 

6. เมื่อหน่วยงานได้รับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯแล้ว ให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ท่ีปรับแก้ไขหลังการประเมิน ให้กับส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังการประเมิน 

7. ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) เสนอมหาวิทยาลัย ภายใน 2 
สัปดาห์หลังการประเมิน 
 

แนวทางการสรปุผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 

การประเมินตัวบ่งชี้ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ี
หน่วยงานไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้หน่วยงานได้คะแนนของตัวบ่งชี้นั้น
เท่ากับ 0 คะแนน โดยการแปลความหมายผลการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนนิงานระดับดีมาก 

 
การค านวณคะแนนผลการประเมนิ ได้มาจากการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ ใช้สูตรการค านวณ 

ดังนี ้
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน   =     ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี ้
     จ านวนตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
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 การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
และก าหนดตัวบ่งชี้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้กลางจ านวน 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

ส าหรับองค์ประกอบตัวบ่งชี้กลาง และตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วย  
 องค์ประกอบที ่1 ปณิธาน พันธกจิ วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนนิการ 
 ตัวบ่งชี ้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  องค์ประกอบที ่2 การด าเนนิงานตามพนัธกจิของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.1  ระบบและกลไกในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.2  การส ารวจความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 
 ตัวบ่งชี้  2.3  การประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 ตัวบ่งชี้  2.4 – 2.6   “ตัวบง่ชี้เฉพาะของหน่วยงาน” 

 • ส านักกิจการนักศึกษา  
 ตัวบ่งชี้  2.4  การบริการด้านขอ้มูลนักศกึษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้  2.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้  2.6  ความร่วมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานกัศึกษา 

• ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ 2.5  การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
ตัวบ่งชี้ 2.6  การจัดสภาพแวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกให้เอื้อตอ่การเรยีนรู้ 

 • ส านักทะเบยีนและวัดผล  
 ตัวบ่งชี้  2.4  ระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้  2.5  ระบบการบริหารความเสี่ยงและการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 ตัวบ่งชี้  2.6  การพัฒนาการให้บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) 

 • ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  2.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและคณะ  
 ตัวบ่งชี้  2.5  การส่งเสรมิระบบการประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

 • ส านักวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ 2.4  การส่งเสรมิและก ากับติดตามการจดัท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้เปน็ไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวบ่งชี้ 2.5  การก ากับติดตามการด าเนนิการของหลักสูตรให้เป็นไปตามผลลัพธก์ารเรียนรู ้

 ตัวบ่งชี้ 2.6  การสนับสนนุคณาจารย์ในการพัฒนาด้านวิชาการ 
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 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ 2.5  การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์

 ไทยให้กับนกัศึกษา บุคลากรและชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ 2.6  ความร่วมมือภายในสถาบันและการสร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

 • ส านักสหกิจศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 2.4  ระบบและกลไกในการด าเนนิงานสหกิจศกึษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับ

การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
 ตัวบ่งชี้ 2.5  การส่งเสรมิการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรูณาการกับการ

ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนด 

 •ส านักแนะแนวและทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 2.4  การบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ 2.5  การบริการด้านกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 

  องค์ประกอบที ่3 การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 3.3  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้ 3.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  
 ตัวบ่งชี้ 3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ 3.6  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตารางสรุปองคป์ระกอบ ตัวบง่ชี้ และเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้

ส า
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หม
าย

เห
ต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ปณิธาน พันธกจิ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนนิการ  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 


AUN 6.2 

องค์ประกอบที ่2 การด าเนนิงานตามพนัธกจิของหน่วยงาน  

2.1 ระบบและกลไกในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 


 

2.2 การส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 


 

2.3 การประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

AUN 6.5, 7.1, 
7.9 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักกจิการนักศึกษา 

2.4 การบริการด้านขอ้มูลนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี 

              ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับ
มหาวิทยาลัย 

2.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี               ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับ
มหาวิทยาลัย 

2.6 ความร่วมมือกับคณะวิชาในการ
พัฒนานกัศึกษา 

              
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 
              

 

2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) 

       AUN 7.3 

2.6 การจัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักทะเบยีนและวัดผล 
2.4 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 
              

 

2.5 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

              
 

2.6 การพัฒนาการให้บรกิารแบบ
เบ็ดเสร็จในขัน้ตอนเดยีว (One 
Stop Service) 

              
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักประกันคณุภาพการศกึษา 
2.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
              ตัวบ่งชี้ 5.3 ระดับ

มหาวิทยาลัย 
2.5 การส่งเสรมิระบบการประกนั

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
              

 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักวิชาการ 
2.4 การส่งเสรมิและก ากับติดตามการ

จัดท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

              
 

2.5 การก ากับติดตามการด าเนนิการของ
หลักสูตรให้เปน็ไปตามผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

              
 

2.6 การสนับสนนุคณาจารย์ในการ
พัฒนาด้านวิชาการ 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
2.4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
              ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับ

มหาวิทยาลัย 
2.5 การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรี
ไทย-นาฏศิลป์ให้กับนักศกึษา 
บุคลากรและชุมชน 

              

 

2.6 ความร่วมมือภายในสถาบันและการ
สร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

              

 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักสหกิจศึกษา 
2.4 ระบบและกลไกในการด าเนนิงานสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณา
การกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated 
Education: CWIE) 

              

 

2.5 การส่งเสรมิการบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับ
การท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: 
CWIE) ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ี
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะ : ส านักแนะแนวและทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2.4 การบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา

ด้านการด าเนนิชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพ 

              ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับ
มหาวิทยาลัย 

2.5 การบริการด้านกองทุนกูย้ืมเพื่อ
การศึกษา 

              
 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารจัดการ                  
3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   
3.2 การพัฒนาหน่วยงานสูก่ารเปน็

องค์กรการเรยีนรู ้


 

3.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร AUN 6.5, 7.8 
3.4 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและ

การตัดสินใจ 


 

3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง   
3.6 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 


 

รวมจ านวนตัวบง่ชี ้ 1313131213131212  
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องค์ประกอบที ่1 
ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี ้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 ในการด าเนินการของหน่วยงานมีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ ท้ังนี้ การด าเนินการ
ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน มีการ

น าแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย  

2. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

3. มีตัวบ่งชี้ของแผนงานและโครงการ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนและโครงการ 

4. มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 
1. แผนกลยุทธ์ท่ีประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงาน 
2. แผนระยะสั้นและระยะยาวในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามวัตถุประสงค์และบทบาทของ

หน่วยงาน 
3. รายงานการประชุมแผนของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
4. แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมพันธกิจ ของหน่วยงาน และ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนและเป้าหมายความส าเร็จ 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนโดยจ าแนกตามพันธกิจ 
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6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานในแต่ ละภาคการศึกษา
น าเสนอผู้บริหาร 

7. การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที ่2  
การด าเนินงานตามพันธกจิของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของหน่วยงานให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการได้ทราบเป็น

ประเด็นส าคัญส าหรับหน่วยงานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานโดยหน่วยงานต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางในการเผยแพร่ ตลอดจนมีการประเมินผลการให้ข้อมูลเพื่อน าผลมาปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีการก าหนดข้อมูลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล 
3. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานให้ผู้เกีย่วขอ้งและผู้รับบรกิาร 
4. มีการตรวจสอบประเมนิข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องและทันสมัย  
5. มีการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาระบบการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5-6 ข้อ 

หลักฐานที่ต้องการ 

 1. ข้อมูลการให้บรกิาร 
2. ขั้นตอนการให้บรกิารและผู้รับผิดชอบ 
3. ช่องทางเผยแพรข่้อมูลการให้บริการ 
4. สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 การส ารวจความต้องการของผูร้บับริการ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

 ในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ควรมีการส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการในกลุ่มตา่งๆ เพื่อ
สามารถจัดบริการตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ 

เกณฑ์การประเมิน 
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 ขอ้ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 

หลักฐานที่ต้องการ 
 1. แผนการส ารวจความต้องการของผู้รับบรกิาร 

2. แบบส ารวจความต้องการของผู้รับบรกิาร 
3. สรุปผลการส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 หน่วยงานต้องจัดใหม้ีการประเมินความพงึพอใจของผูรั้บบริการเพือ่น าผลมาปรับปรุงพัฒนางานบริการ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านสมรรถนะของบุคลากรผู้ให้บริการ 
2. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการของหน่วยงานด้านการบริการ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านความพร้อมความเพียงพอและความเหมาะสม

ของอุปกรณ์ในการให้บริการ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป) 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
6. มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในประเด็นท่ีต้องการพัฒนา และน าผลการ

เทียบเคียงมาปรับปรุง 
  

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

หลักฐานที่ต้องการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมนิตอ่งานบรกิารแต่ละด้าน 

2. รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักกิจการนักศกึษา 

 

ตัวบ่งชี้ 2.4 การบริการด้านข้อมูลนักศกึษาระดับปริญญาตร ี(ตัวบ่งชี ้1.4 ระดับมหาวิทยาลัย) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักกิจการนักศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาด้าน
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหว
ในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชวีิตแกน่ักศกึษาในสถาบัน 
2.  มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกน่กัศึกษา 
3. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เปน็ประโยชนแ์ก่ศษิย์เก่า 
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ้ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มูล เพื่อสง่ให้ผลการ

ประเมิน สูงขึน้หรอืเปน็ไปตามความคาดหวัง 
ระดับคะแนน 

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

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. คู่มืออาจารย์ท่ีปรกึษา 
2. ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
3. แหล่งขอ้มูลข่าวสาร  
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพท้ังนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
5. บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า สารศิษย์เก่า  website 
6. สรุปผลการประเมนิโครงการและน าผลประเมนิมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตัวบง่ชี้ 1.5 ระดับมหาวิทยาลยั) 
 
ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักกิจการนักศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นกัศึกษามีส่วนรว่มในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทตอ่ไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมสง่เสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบนั 
- กิจกรรมกฬีาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสง่เสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกน่ักศกึษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนนิการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกจิกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครัง้ต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
6. น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5  ข้อ 6 ข้อ 
 

หลักฐานที่ต้องการ 
1. แผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
2. โครงการของนกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค ์ 5 ประการ ได้แก ่

-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบนั 
-  กิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่นกัศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
4. สรุปผลการประเมนิโครงการ/กิจกรรม 
5. สรุปผลการประเมนิแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและน าไปสู่การปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ความร่วมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานักศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 ส านักกจิการนกัศึกษาเปน็หน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ซึ่งแต่ละคณะวิชาจะต้อง
มีการประสานความร่วมมอืและสง่เสรมิคณะวชิาในการด าเนนิการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกับคณะวิชาในการพัฒนานกัศึกษา 
2. มีการด าเนนิงานตามระบบ 
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน็รูปธรรมและมีผลการด าเนินการท่ีดีขึ้น 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. แผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศกึษารายชื่อนักศกึษาจากคณะวิชาต่างๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักหอสมุดและทรพัยากรสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ต้องมีระบบและกลไกการจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ ให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบภาระหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ต้องมีการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในประเด็นส าคัญ คือ มีปริมาณท่ีเพียงพอ ทันสมัย และ
ทันเวลาท่ีต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

นิยามศัพท์ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุก
ประเภท 
2. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  หมายถึง ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มีการด าเนนิงานตามระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และสอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
3. มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรฯ  
4. มีการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทันเวลา มีความ
ทันสมัยและเพยีงพอ 
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 

หลักฐานที่ต้องการ 
1. นโยบาย/แผนงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบรกิารในด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
3. รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
4. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บรวบรวม แนะน า เผยแพร่ และให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ปัจจุบัน ห้องสมุดต้องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือแฟ้มดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการท่ีสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพราะ
ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ หาได้ง่ายและมีราคาถูก ห้องสมุดควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงบริการสารสนเทศท่ีมี 
รวมท้ังการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ การจัดท าเครื่องมือช่วยสืบค้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ให้บริการสารสนเทศอื่นๆ เช่น การจัดการเรื่องการยืม-คืน ด้วยตัวเอง การจัดท าบรรณานุกรม การจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ห้องสมุดต้องสามารถประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น (Application) ท่ีมีให้บริการต่างๆ 
โดยเฉพาะโปรแกรมที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook, Line เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หรือใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวกและแพร่หลาย 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการวางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล 
2. มกีารจัดบริการท่ีครอบคลมุแหล่งสืบคน้ ฐานข้อมูลด้านการสอนและการวิจัย 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการในระบบดิจิทัล 
4. บุคลากรมีสมรรถนะและความพรอ้มในการใหบ้ริการในระบบดิจิทัล 
5. มีการประเมนิความพงึพอใจผู้รับบริการในระบบดิจิทัล 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
 

หลักฐานที่ต้องการ 

1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการให้บริการหอ้งสมุดดิจิทัลและช่องทางต่างๆ 
2. สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจผู้รับบรกิาร 
3. หลักฐานท่ีแสดงถึงการน าผลการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิารห้องสมุดดิจิทัล 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการเรยีนรู้ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ห้องสมุดควรจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังการจัดการสภาพแวดล้อม อาทิเช่น พื้นท่ีและท่ีนั่งอ่าน
เพียงพอ เป็นสัดส่วนและพร้อมใช้บริการ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความสะอาดเรียบร้อย ความเงียบสงบ 
ตลอดจนการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นให้ถูกต้องง่ายต่อการค้นหา และการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก ท้ังอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และโทรคมนาคมท่ีจ าเป็น อาทิเช่น จ านวนและ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับสื่อมัลติมีเดีย ระบบ WI-FI ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในห้องสมุด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการส ารวจความต้องการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีให้บรกิาร 
2. มีการวางแผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณแ์ละเครื่องมอืท่ีให้บริการ ให้

สอดคล้องกับความต้องการ 
3. มีการด าเนนิงานตามแผนการท่ีก าหนด 
4. มีการประเมนิผลความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา 

 
ระดับคะแนน 

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

 

หลักฐานที่ต้องการ 

1. หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี
ให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
3. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และด้านอุปกรณ์และเครื่องมอืท่ี
ให้บริการ 
4. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมนิ 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักทะเบียนและวัดผล 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการปฏิบัตงิานตามภารกิจของหนว่ยงาน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
  ระบบการท างานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด าเนินงานของหน่วยงานซ่ึงควรมีการก าหนดภารกิจและ
ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนเพือ่น าไปเปน็แนวทางในการประเมินและปรับปรุงพัฒนางาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 5 ด้าน โดยมีค าอธิบายงานครบทุกด้าน
ประกอบด้วย 

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

2. มีการด าเนนิการครบตามภารกิจหลักทัง้ 5 ด้าน และมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการชัดเจน 
3. มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตามภารกิจหลักท้ัง 5 ด้าน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีตามภารกิจ 
4. น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา 
5. ผลจากการปรับปรุงสง่ผลต่อการพัฒนางานอย่างชัดเจนเปน็รูปธรรม 

 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 

 1. แผนงาน/โครงการ 
 2. คู่มือการปฏิบัตงิาน 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4. สรุปผลการประเมนิ 
 5. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
  ส านักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับตารางเรียน ตารางสอน การ
ลงทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่อบริการให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลท่ีมีความ ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2. มีการด าเนนิการบริหารความเสี่ยงและการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล 
3. มีการประเมนิผลการด าเนนิงานรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4. มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล 
5. น าผลการปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล 

 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 

1. นโยบายการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2. แนวปฏิบัติในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 การพัฒนาการให้บริการแบบเบด็เสร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
  ส านักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ จึงควรจัดให้มี
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการให้บริการแบบเบ็ดเสรจ็ในขัน้ตอนเดยีว 
2. การด าเนนิงานให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยมีการแจ้งขัน้ตอนการด าเนนิงานให้

ผู้รับบริการทราบ 
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน็รูปธรรมและมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้อย่างนอ้ย 3 บรกิาร 

 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 

1. คู่มือการให้บรกิาร 
2. ขั้นตอนการให้บริการ 
3. หลักฐานการปรับปรุงพัฒนางานตามผลประเมิน 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ (ตัวบ่งชี ้5.3 ระดับมหาวทิยาลัย) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าท่ีก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนิน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 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 

หลักฐานที่ต้องการ 

1. เอกสารคู่มอืระบบประกนัคุณภาพ 
2. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
3. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานประกนัคุณภาพ 
4. ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
6. รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 การสง่เสริมระบบการประกนัคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มแีผนการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในระบบประกนัคุณภาพฯ 
2. มีการด าเนนิงานตามแผน 
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน็รูปธรรมและมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 

1. แผนงาน/โครงการด้านการประกันคุณภาพ 
2. สรุปผลการด าเนนิงาน 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 2.4 การสง่เสริมและก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักวิชาการมีหน้าท่ีส าคัญในการส่งเสริมและก ากับติดตามหลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรใหม่และ
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 
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 

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. ระบบการก ากับติดตามการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตร 
2. สรุปผลการด าเนนิงานเกีย่วกับการจัดท าและการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 การก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้เปน็ไปตามผลลัพธ์การเรยีนรู ้
 
ค าอธิบายตัวบง่ชี้  

ส านักวิชาการท าหน้าท่ีส าคัญในการส่งเสรมิและก ากับติดตามการจัดท าหลักสูตรของมหาวทิยาลัย ให้
เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยผ่านแบบรายงานการด าเนนิการของรายวิชา มคอ.3- มคอ.6 และแบบ
รายงานการด าเนนิการของหลักสูตร  
 
 เกณฑ์การประเมิน  

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนนิการของหลักสูตร  
2. มีการด าเนนิการก ากับติดตามการด าเนนิการของหลักสูตร  
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน  
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน  
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน็รูปธรรม  

 

ระดับคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
 
หลักฐานที่ต้องการ  

1. แบบรายงานการด าเนนิการของรายวิชาและหลักสูตรท่ีมุ่งเนน้ผลลัพธก์ารเรียนรู้  
2. ระบบและกลไกการติดตามการด าเนนิงาน ของทุกหลักสูตร (การจัดท า มคอ.3 – มคอ.7) 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 การสนับสนนุคณาจารย์ในการพัฒนาด้านวิชาการ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
ส านักวิชาการเปน็หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการแก่คณาจารย ์โดยการจัดกิจกรรม หรือ

สนับสนนุกิจกรรมด้านการเรียนการสอน (Pedagogy) และ/หรือการจัดพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
development) การบริหารหลักสูตร (Curriculum management) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  

 
เกณฑ์การประเมิน  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดด าเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ  
2. มีการด าเนนิการ หรือร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการ

สอน การพัฒนาหลักสูตร และ/หรือ การบริหารหลักสูตร  
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน  
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน  
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปน็รูปธรรม  
 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 
หลักฐานที่ต้องการ  

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมด้านการเรยีนการสอนและด้านหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ  

2. แผนงาน/โครงการ  
3. สรุปผลการด าเนนิงาน 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (ตัวบ่งชี ้4.1 ระดับมหาวิทยาลยั) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้ตามแผน 
2. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนนิงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
6. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นทีย่อมรับในระดับชาต ิ

 
ระดับคะแนน 

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

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. นโยบายของแผนงานและ โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. Website/ช่องทางอื่นๆท่ีใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีมีการบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงาน และน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
4. ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้มาตรฐาน 
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ตัวบ่งชี้  2.5 การพัฒนาแหลง่เรยีนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทยให้กับ
นักศึกษา บุคลากรและชุมชน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถน าความรู้โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย -

นาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย
ให้กับนกัศึกษา บุคลากรและชุมชน 
2. มีการด าเนนิงานพัฒนาแหลง่เรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทยให้กับ
นักศกึษา บุคลากรและชุมชน 
3. มีการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
5. ผลจากการปรับปรุงสง่ผลต่อการพัฒนางานอย่างชัดเจนเปน็รูปธรรม 

 
ระดับคะแนน 

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

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. นโยบายของแผนงานและ โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

2. Website/ช่องทางอื่นๆท่ีใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีมีการบูรณาการกับภารกิจของหน่วยงาน และน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
4. ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้มาตรฐาน 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ความร่วมมือภายในสถาบนัและการสร้างเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องมี

การประสานความร่วมมือกับคณะวิชาในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกความร่วมมอืภายในสถาบันและการสร้างเครอืข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานภายนอก 

2. มกีารสร้างเครอืข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3. มีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมนิความส 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 

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายในสถาบันเข้าร่วม 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ารว่ม 
3. รายชื่อหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักสหกจิศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักสหกิจศึกษา มีระบบและกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนด โดยจัดท าคู่มือ/
ประกาศ/แผ่นพับต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน มีการจัดท าโครงการ/แผนงานของส านักฯ เสนอส านัก
แผนงานและวิจัยสถาบันทุกปีการศึกษา มีการติดตามการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานของคณะ/หลักสูตรให้เป็นไปตามท่ีก าหนด มีการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้รับบริการ 
(นักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ) 

เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการก าหนดแนวปฏิบตัิเพือ่ส่งเสริมมาตรฐานด้านสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การท างาน  

2. มีโครงการ/แผนงานด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน  
3. มกีารก ากับติดตามการด าเนินงานสหกจิศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างานให้

เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. มีการประเมนิผลการด าเนนิงานสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5. น าผลการประเมนิมาปรับปรุงระบบการด าเนนิงานสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การท างาน 
ระดับคะแนน 

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

หลักฐานที่ต้องการ 

1. แนวปฏิบัติเพื่อสง่เสริมสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
2. โครงการ/แผนงานส านักสหกิจศกึษา 
3. สรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ/แผนงาน 
4. ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบรกิาร 
5. ข้อเสนอแนะ/การด าเนินงานท่ีได้ปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 การสง่เสริมการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัิท่ีก าหนด 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักสหกิจศึกษา ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฯท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนด โดยส่งเสริมการ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาของคณะ/หลักสูตร และหน่วยงาน มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง เพื่อพัฒนานักศึกษาท้ังด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้สหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานโดยสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษากับสมาคมสหกิจศึกษาไทยหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติให้จัดอบรมจาก สป.อว.  และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการสร้างเครอืข่ายสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. มีฐานขอ้มูลนกัศกึษา อาจารย์และสถานประกอบการ 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการด าเนนิการสหกิจศึกษา 
4. มีการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในการปฏิบัตงิานให้กับนักศกึษา 
5. มีการจัดอบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้เรื่องสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการ

กับการท างาน 
 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ 
 

หลักฐานที่ต้องการ 

1. เอกสารบนัทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. ข้อมูลนักศกึษา อาจารย์และสถานประกอบการ 
3. ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการด าเนินการสหกิจศึกษา 
4. ข้อมูลบุคลากรท่ีผ่านการอบรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน 
5. ข้อมูลโครงการหรือกจิกรรมหรือการด าเนนิการท่ีส่งเสริมศกัยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ

ในการปฏิบัตงิานให้กับนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะส านัก 
ส านักแนะแนวและทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 2.4  การบรกิารแนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ  
(ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดบัมหาวิทยาลยั) 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา  แนะแนวด้านการใช้ชวีิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นกัศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นกัศกึษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่กัศึกษา 
4. ประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มูล เพื่อสง่ให้ผลการประเมนิ
สูงขึ้นหรอืเปน็ไปตามความคาดหวังของนักศกึษา 

 
ระดับคะแนน 

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

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. คู่มืออาจารย์ท่ีปรกึษาและบันทึกการให้ค าปรึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
3. แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ส านักทะเบียน รวมทัง้ฐานข้อมูลส านักทะเบียนท่ีมีข้อมูลสุขภาพกาย/จิต  (เช่น แจง้
ป่วย  โรคประจ าตัว)  หรือ website 

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ักศกึษา 
5. สรุปผลการประเมนิโครงการและน าผลประเมนิมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 การบริการด้านกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้

ส านักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีให้บริการด้านกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีขาดแคลนด้านทุนทรัพย์  โดยเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลด้านกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านกองทุนกู้ยมืเพือ่การศกึษา 
4. มีการประเมนิผลการด าเนนิงาน 
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 

 
หลักฐานที่ต้องการ 

1. กระบวนการและผู้รับผิดชอบในการด าเนนิงานด้านกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
2. คู่มือต่างๆ 
3. สรุปผลการด าเนนิงาน 
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องค์ประกอบที ่3 
การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงาน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าความส าเร็จของหน่วยงาน คือ กรรมการและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงานนั้นๆ หากกรรมการและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะท าให้
หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร

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 

หลักฐานที่ต้องการ 
1. รายงานการประชมุกรรมการบริหารท่ีแสดงถึงการท าหน้าท่ีตามบทบาทท่ีก าหนด 
2. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหาร 
3. รายงานการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของคณะตามนโยบายและพันธกิจเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 
4. รายชื่อผู้รับผิดชอบตามพันธกิจตามที่มอบหมาย 
5. แจ้งผลการด าเนนิงานของคณะให้บุคลากรทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
6. รายงานการประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเปน็องค์กรการเรียนรู้ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในหน่วยงานซ่ึงกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงาน มีความสามารถในเชิงแข่งขัน กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานประกอบด้วย การ
ระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานการก าหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประ สบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

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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หลักฐานที่ต้องการ 

 1. ประเด็นความรู้ท่ีเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และด้านอื่นๆท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ 
3. เอกสารหลักฐาน กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อค้นหา/ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดี 
4. แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ในรูปของ explicit knowledge เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน 
5. เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ 
6. เอกสารหลักฐานการน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมท้ังในด้าน
เทคนิคการปฏิบัติงาน และความรู้อื่นท่ีประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นของบุคลากรส าหรับการให้บริการ 
2. มกีารจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3. มีการสรรหาบุคลากร 
4. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่ก าหนด 
5. มีการประเมินบุคลากรตามสมรรถนะท่ีก าหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หัวหน้างาน/ผู้รับบริการ/

อาจารย์/นักศึกษา) 
6. มีการน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 
ระดับคะแนน 

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

 

หลักฐานที่ต้องการ 

1.  แผนการบริหารบุคลากร และแผนงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
2.  ระบบสวัสดิการท่ีจัดภายในหน่วยงานและระบบการสร้างขวัญก าลังใจ 
3.  หลักฐานการน าความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.  หลักฐานการประเมนิผลการด าเนนิการด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปรับปรุง 

รายชื่อบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
 

 

 

 
  



เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหนว่ยงาน  40 | 44 

 

ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอก เป็นระบบท่ีใช้งานได้ท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน  ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจตามพนัธกิจของหน่วยงาน  การบริหารจัดการ 

การเงนิ ฯลฯ สามารถน าไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพือ่ตอบสนองหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
3. มีการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัยท่ีเกีย่วข้องตามที่ก าหนด 

 
ระดับคะแนน 

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

 

หลักฐานที่ต้องการ 

1. ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลต่างๆ ที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
2. รายงานการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาจากผลการประเมนิ 
3. ความเชื่อมตอ่เครอืข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสีย่ง 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ 
ด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยท่ีก่อใหเ้กดิความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เชน่ ความเสีย่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสงู และด าเนนิการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และมีความเสียงลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นอย่าง
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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หลักฐานที่ต้องการ 

1. เอกสารแสดง ผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเมินความเสีย่งท่ีครอบคลมุอย่างนอ้ย 3 ด้าน 
3. เอกสารการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและน ามาจัดล าดับความเสีย่ง 
4. แผนงานบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสงูและผลการด าเนินงาน 
5. รายงานการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง และแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ค าอธิบายตัวบง่ชี ้
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจส าคัญของคณะตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงหน่วยงานต้องมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท้ังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจ
หน่วยงาน และด าเนนิการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย                                                        

1) การควบคุม ติดตามการด าเนนิงาน และประเมินคุณภาพ                                                                           
2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอตอ่ สถาบันตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด 
3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มกีารพัฒนา
ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 
5. มีการสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ 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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หลักฐานที่ต้องการ 

 1. คู่มือประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 
2. ผู้รับผิดชอบการประกนัคุณภาพ 
3. นโยบายและแผนการด าเนินงานประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
4. ตัวบ่งชี้ตามอัตลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ พนัธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการด าเนนิการตามแผนในการควบคุม ตดิตาม การด าเนนิงานของหน่วยงานภายใน 
6. รายงานประเมินตนเอง 
7. แผนการปรับปรงุและพัฒนาตามผลการประเมิน 
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการประกันคณุภาพ 
9. เอกสารหลักฐานการประเมนิของผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  




