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คํานํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักและเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดนโยบาย พรอมท้ังพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเปดเผย
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ . 2561 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ตาง ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษาผูบริหาร บุคลากร
และผูปฏิบัติงานไดดําเนินการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจประเมินและการปรับปรุงพัฒนา 
รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จึงได
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เปนคูมือในการใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสํานัก สถาบัน ซ่ึงประกอบดวย 4 สํานัก ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ 1 สถาบัน ไดแก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

เลมนี้ จะเปนแนวทางท่ีสามารถสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของไดเปนอยางดี จะสงผลทําให
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีคุณภาพตอไป 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1  ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 ประการดังกลาว   
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ 
ปจจัยดังกลาว คือ 
    1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะ 
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
    2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการศึกษาขามพรมแดนและ 
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
    3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ 
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
    4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนได 
สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
    5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation) 
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 
มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
    8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม 
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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    9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ 
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
    10 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา แตละ 
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    11 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
    1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
    2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ 
ระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน
    3) เพ่ือใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ 
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไว 
ตามจุดเนนของตนเอง 
    4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถ 
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
    6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเกี่ยวของ 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด 
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
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และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละ 

 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 กําหนดให การประเมินคุณภาพภายนอก 
อาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงานของรัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ กําหนด
ก็ได 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหความเห็นชอบให 
หนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ระบุวา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวน
เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษา  แตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินภารตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
สถานศึกษาเปนประจําทุกปและใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงาน 
ดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมไดจาก 
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หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด 
การศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธท่ีพึงประสงคของผูเรียนท่ีเหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารภดําเนินการตางๆ ไดอยางสะดวก  
เพ่ือใหเกิดผลลัพธดังกลาว  นอกจากนี้  ยังมีจุดหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปน
แนวทางในการสงเสริม  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ  กาประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา
  เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา คือ 
การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ 
ผูเรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัด 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมท้ังจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูกรอบผลลัพธท่ีพึงประสงค ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ทําหนาท่ี 
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผานหนวยงาน
ตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปนผล 
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาให 
เปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
โดยมุงเนนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการท้ังดานผูบริหาร ครู 
คณาจารยและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องท่ีทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค   
ท่ีเหมาะสมตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา 
ท่ีตอเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 
4.0 จะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของ สังคมเปน
ฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะข้ันต่ําดังตอไปนี้ 

 
 1.  ผูเรียนรู 
  เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก    
ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและ 
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ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความ
ม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2.  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
  เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน
ผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ มูลคาใหกับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
   เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามีอุดมการณ
และมีสวนรวมในการพัฒนาซาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม  เสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
   ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 
    1)  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
     1.1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 
ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมี 
คุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
     1.3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคา 
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
    2)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
     มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค 
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม     
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร 
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ 
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอ 
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศใน 
การแขงขันระดับนานาชาติ 
    3)  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ 
ของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร 
จัดการท่ีประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ และมี 
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ความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ 
ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    4)  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน  
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และ 
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ    
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 5)  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
  5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
  5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ 
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให 
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และแกไขปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซาซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ี 
ตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความ 
หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อน 
ภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบอุดมศึกษา แตละ
กลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมี 
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร        
การพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ
บัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก 
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและใน 
ระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให 
ความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง 
การโอนยายหนวยกิต 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกัน    
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมท่ีจะรับ 
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ 
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ี 
เก่ียวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง   
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ที่ร ัฐมนตรี        
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ 
ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
   เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให 
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา 
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภาพ
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ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจะประเมินตามระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน 
ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ
อีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศีกษาแหงชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ดานตางๆ 
    กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน
5 ระดับ มีคะแนนตั ้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี ้ จะมีทั ้งการนับจํานวนขอและระบุว า        
ผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน   
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
    2) ตัวบงชี้ เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน     
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
(ซึ่งอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้    
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบันเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย  
โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและ   
พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจ 
ดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ  
ดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ 
หลักของการอุดมศึกษา รวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4  
ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปเปน 
กรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน 
คุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอน    
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซ่ึงภายใน   
ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
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  3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
    ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองให ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให
หนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด การพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ บุคคล ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพ่ือกํากับ
การดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ ฐานขอมูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 
  3.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก ฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ คุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

 
 

 





 

 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 1.1  ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลา 
แตงตั้ง สถาบันการฝกหัดครูข้ึนในนามของ “โรงเรียนฝกหัดอาจารย" โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น 
ตั้งอยูบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวง 
ธรรมการ ซ่ึงปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาท่ีผลิตครู เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ระบบราชการแบบใหม 
  พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร 
ประโยคครูประถม (ป.ป หลักสูตร 2 ป โดยรับนกัเรียนท่ีจบการศึกษา ม.6 และประกาศนียบัตรครูมูล 
  พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูข้ึนเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน 
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง  
  พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน 
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 เมื ่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวภูมิพลอดุลยเดช       
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตราประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณ      
ประจําสถาบัน โดยมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม      
วิทยฐานะครู 
  ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และในป พ.ศ. 2547     
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริม 
การเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ 
ภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ 
วัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ 
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม...” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถ่ินเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ “การพัฒนา 
ทองถ่ิน" โดยมีภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบน 
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
38 แหง ไดแก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 4 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 1.2  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579 ข้ึนมา
ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎท้ัง 38 แหง เพ่ือใหการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ. จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท ของแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนา ใน 4 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครู 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได 
และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสู ว ิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู นวัตกรรม      
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ          ดาน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สราง     
ความม่ันคงใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน      
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันจันทรท่ี 14 
มกราคม 2562 ท่ีผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ซ่ึงสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น      
โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดม่ันใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูใน 
การสรางสัมมาอาชีพ 
   1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
   1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ 
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สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/ 
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ 
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช 
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือ ท้ังภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ ตรวจสอบได 
เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  
  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ 
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี 
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
   5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด 
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
  ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10)    
ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
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หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง 
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เปนประจําทุกป 
  จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันข้ึน 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต      
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
  องคประกอบและตัวบ งชี้ ท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนา ข้ึน ครอบคลุมพันธ กิจหลั กของ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน การเรียนรู 
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลง านทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้     ยังเพ่ิม
ตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางอิงจากตัวบงชี้ของการประเมินของ เครือขาย
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN - QA) เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ  
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4      
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4    
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน
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ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน    
ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต 
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม 
ตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน              ใน
องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของ มหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต
ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน   
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบ   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมี     
การดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน 
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม  
การดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด 
โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตใน
แตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบ     
การประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพ
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้ 
เมาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 
  D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดทายของปการศึกษา 
  C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 
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  A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ 
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
  2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ
ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
  4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 
  5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน 
หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 
  6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน       
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
  7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษาถัดไป 
  8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
  9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน      
ทุกปการศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน       
ผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดทราบผานระบบฐานขอมูล     
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด 
อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ัง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  
ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย และดานบริหารจัดการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐาน 6 ดานไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและ
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นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดานบริหารจัดการ และดานอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1 (2 (3 และ (9 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. การควบคุมคุณภาพ    
 1.1 กําหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นําคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ปการศึกษา 2563 มาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  
ใหดําเนินการเพ่ิมตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหสํานัก สถาบัน 
นําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2563 มาใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน 

 1.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จไวใหชัดเจน 

 1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 1.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกําหนดไว  

2. การตรวจสอบคุณภาพ   
 2.1  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2563 

 2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   

3. การประเมินคุณภาพ   
 3.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความพรอมตอ
การตรวจประเมิน 

 3.2 เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 3.3 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 3.4 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําเอกสารสรุปผล
การตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอเสนอแนะและนําผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 
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4. การพัฒนา 
 4.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 4.2  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงาน 
 
5. วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก สถาบัน  

5.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก สถาบัน ตามระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.2 เพ่ือใหสํานัก สถาบัน ทราบถึงสถานภาพของตนเอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
และผลการประเมิน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

5.3 เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสํานัก สถาบัน สามารถดําเนินงาน
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตฐานตามท่ีมหาวิทยลัยกําหนด 

5.4 เพ่ือใหมหาวิทยาลัย มีขอมูลพ้ืนฐานในสวนตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับสงเสริม สนับสนุนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 
  
6. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 มหาวิทยาลัย โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี เปนผูดําเนินการจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน มีดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวนไมเกิน 3 คน  
- โดยประธานกรรมการ /กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผูประเมิน

จากภายในมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย ท่ีจัดโดยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณจัดข้ึน 

  





 

 

บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือมหาวิทยาลัย (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทําเป็นกรณีศึกษา เพ่ือใช้ใน 
การสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ 
ของปัญหา และปัจจัยอื่นๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา 
หรือทําข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ 
องค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ     
เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และการใช้ดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
  จำนวนกรณีศึกษาที่จะนำมาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 
 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนา “ทักษะการใช ้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ” ได ้แบ่ง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผู ้อื ่น ทั ้งยังสามารถ          

ตั ้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู ้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบคําถามเหล่านี้ได้ ทั ้งยัง   
สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่าย 
ใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และ      
การใช้ชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น 
การทํางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางใน
ประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทําความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาข้ึนได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดง  
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม
การทํางานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้ อย่างชัดเจน
และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คําเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง 
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสําหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

  
  ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกา ศ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
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CEFR level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 

ป.ตร ี
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

C2 785-990 590-677 243-300 96-120 7.5-9 ประมาณ 120 
 Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score 
 990 677 300 120 9 120 

 
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักใน    
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผล จาก
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง 
ความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู ้ รวมทั ้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี 
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ 
  1. ความรู้ที ่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที ่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น 
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง 
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
  2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
  นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันใน  
ที่ทํางาน  
  การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
   (1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
   (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
   (3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
   (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
   (5) การนําประสบการณ์จากการทํางานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
   โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 
การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) ซึ่งการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดำเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่ จำเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา   
นั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ร ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง  กระบวนการสำคัญที่สร้างประโยชน์ใหแ้ก่
ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล  ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถนําไปสู ่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน      
ตามวัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจ     
รับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ใน เชิงนโยบาย การใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และการใช้ 
ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  ซึ ่งมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม  เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที ่เป็นที ่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ ่มศิลปะของอาเซียน            
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
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ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ด ุร ิยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั ้งการแสดงร ูปแบบต่างๆ และ               
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
นวัตกรรม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์  สิ่งประดิษฐ์  บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร 
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผล          
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามลำดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อย   
สามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที ่ทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จหรือสู่  
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย  หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเป็นผลสำเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer  Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer  Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนำเสนอผู้ว่าจ้างในการทำวิจัยนั้นๆ 
และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ่างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยใช้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน   
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากบในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับ 
นานาชาติ ได้แก่ EHIC, Mathscill (st, Pubrnal, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, 
SSCI Mar AHCI wdhu), JSTOR way Project Muse 
 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลีนทรีย์ที่มีคุณสมบัติสำหรับการใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม   
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับใน 
สาขาวิชานั้นๆ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทาง  
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์            
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์   โดยมหาวิทยาลัยนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผน
ดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที ่ระบุที ่มาและใช้ ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
สำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน 
  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้ 
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน ดังรูปแบบต่อไปนี้ 
   1. การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience)  
   2. การเรียนสลับการทํางาน (Sandwich Course)  
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   3. สหกิจศึกษา (Co - Operative Education) 
   4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship 
or Job Shadowing) 
   5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
   6. พนังงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship) 
   7. การบรรจุให้ทํางาน หรือการฝึกเฉพาะตําแหน่ง (Placement or Practicum)  
   8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
   9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post - Couse Internship) 
 
แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ผลระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย     
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที ่กำหนด  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู ้ของชาวบ้านในท้องถิ ่น ซึ ่งได้มาจาก 
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที ่สั ่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคน     
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา   
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ        
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนต์ บางครั้งอาจว่า
ด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยูด่้วยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นรำ การแสดง ดนตรี         
งานประติมากรรม ภาพวาด - ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ทีม่ีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มนุษย์เกิดข้ึน 
 
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน  
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน  หรือใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มี     
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่  ใช้ (Use) หมายถึง  ความคล่องแคล่วทาง
เทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล  สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ   
การเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัย (Field of Education) 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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หลักธรรมาภิบาล¹ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ      
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้² 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ดีที ่มี         
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน   
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที ่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้ องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื ่อมี    
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้    
ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื ่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ ่น) และ            
ภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบใน         
การตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ ่งเน้นการสร้างความพึ งพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ 
 
1 ดูเพิ่มเตมิ “คู่มอืนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.)  
2 ดูเพิ่ม “คูม่ือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ บุคคล สิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต ที ่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู ้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้        
อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
 
องค์ความรู้  หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ 
หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที ่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนําไปใช้ได้โดยตรงหรือ 
สามารถนํามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระทําอยู่ และสามารถนําไปใช้ ในลักษณะ 
ต่างๆ ได ้
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ ่งจะมีตำแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย  อาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที ่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที ่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทำการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 สำหรับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหนา้ที่ 
ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่    
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนำมานับได้ 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด  
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  
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5 คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที ่ตรงหรือสัมพันธ์ก ับหลักสูตรที ่ได ้ประจำอยู ่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอให้นำเสนอโดยดำเนินเช่นเดียวกับการนำเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และ
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณาว่า 
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 
     (UNESCO) 
 - กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วย 
 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลทีดำรงตำแหน่งอาจารย์ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่    
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้
เกิน 2 คน 
 
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจำ 
 
 ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้ 
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม 
สําเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 
  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 2563 
มีดังนี้ 

 
หน่วยงาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

สำนักงานอธิการบดี  
ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ มร.พช ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันกําหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.9 บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.10 ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.11 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ตัวบ่งชี้ สสว ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.4 ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
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หน่วยงาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันกําหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.9 บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน  มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ สวบ ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.4 ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี ้มร.พช. ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.9 บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.10  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.11 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันกําหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.4 ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 หน่วยงาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี
สถาบันกําหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.9 บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย  

มีเกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ผลรวมของผลการประเมิน
ผลลัพธ์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของทุกคณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.4 ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี
สถาบันกําหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.9 บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากรประจำสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม  

เกณฑ์มาตรฐาน  7 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  จำนวนเงินทุนต่ออาจารย์
ประจำ  

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย  

ร้อยละของผลรวมค่าน้ำหนัก
ผลงานทางวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ค่าคะแนนร้อยละของจำนวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัย
ของสถาบันที่ร้อยละ 30 
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หน่วยงาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐาน  6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที.่3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ผลรวมของผลการประเมิน
ร้อยละของจำนวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของทุกคณะ 

 
หมายเหตุ      ตัวอักษรย่อชื่อหน่วยงานเป็นดังนี้ 
 สนอ    หมายถึง  สำนักงานอธิการบดี 
 สสว   หมายถึง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สวบ   หมายถึง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สวธ   หมายถึง  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สวพ   หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 สำนักงานอธิการบดี 

 
 สำนักงานอธิการบดีมีตัวบ่งชี ้เฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจของ
สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ้สนอ ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สำนัก 
สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื ่น ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที ่1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื ่อส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งช้ี มร.พช. ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีกำหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี สนอ ที่ 1.6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
   สายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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 ตัวบ่งช้ี สนอ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 

    
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้สนอ ที่ 1.9  บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควร
จัดทำเป็นแผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้สำนักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 5 
100 
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ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.10  ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกา รบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ประจำปกีารศึกษา 2563 47 

ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี้ สนอ ที่ 1.11  การจัดการความรู้ตามระบบ 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนด้านการจัดการความรู้ และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
2. มีระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
3. มีการจัดการความรู้ตามกระบวนการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
4. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  
5. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีตัวบ่งชี้เฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
พันธกิจของสำนักงานอธิการบดี  จำนวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สำนัก 
สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื ่น ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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 ตัวบ่งชี ้สสว ที่ 1.4  ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกา รบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน  
โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.5  การจัดการความรู้ตามระบบ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนด้านการจัดการความรู้ และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
2. มีระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
3. มีการจัดการความรู้ตามกระบวนการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
4. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  
5. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ประจำปกีารศึกษา 2563 53 

ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งช้ี สสว ที่ 1.6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

   สายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี สสว ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 
    
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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บัน
 ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ สสว ที่ 1.9  บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควร
จัดทำเป็นแผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้สำนักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 5 
100 
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สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้มร.พช. ที ่5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการกับ 
การทำงาน  

2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด  
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข้อ 1  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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 ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สำนัก 
สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื ่น ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้สวบ ที่ 1.4  ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกา รบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน  
โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.5  การจัดการความรู้ตามระบบ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนด้านการจัดการความรู้ และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
2. มีระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
3. มีการจัดการความรู้ตามกระบวนการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
4. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  
5. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

   สายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  การแก้ไขปัญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย
ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3   ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  

ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
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บัน
 ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.9  บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควร
จัดทำเป็นแผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้สำนักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 5 
100 
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 ตัวบ่งชี ้สวบ ที่ 1.10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

สำนักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้ บริหารทุกระดับ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกำหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.11 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 
    
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวบ่งชี้เฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจของ
สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ้สวธ ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สำนัก 
สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื ่น ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพนัธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.4  ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกา รบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน  
โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้สวธ ที่ 1.5  การจัดการความรู้ตามระบบ 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนด้านการจัดการความรู้ และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
2. มีระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
3. มีการจัดการความรู้ตามกระบวนการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
4. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  
5. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี สวธ ที่ 1.6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
   สายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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 ตัวบ่งช้ี สวธ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 

    
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวธ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้สวธ ที่ 1.9  บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควร
จัดทำเป็นแผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้สำนักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 5 
100 
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ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี ้ว ัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งนำไปสู ่การสืบสานการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4. กำก ับต ิดตามให ้ม ีการดำเน ินงาน และประเม ินความสำเร ็จตามต ัวบ ่งช ี ้ ของแผน  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7.  ม ีผลงานการสร ้างแหล ่งเร ียนร ู ้หร ือช ุมชนต ้นแบบ หร ือองค ์ความร ู ้หร ือนว ัตกรรม  

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 – 8 ข้อ 
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บัน
 ตัวบ่งชี ้มร.พช.ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู ้เรียน ครอบครัว ท้องถิ ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
มีการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จำนวนองค์ความรู ้

2 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้  

3 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้  

4 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้  

5 เรื่อง 
จำนวนองค์ความรู้  

6 เรื่อง 



80 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ประจำปีการศึกษา 2563   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวบ่งชี้เฉพาะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจของ
สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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 ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สำนัก 
สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื ่น ๆ ที่ สำนักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและ ความมั่นคงของหน่วยงานได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.3  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการ
ดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้สวพ ที่ 1.4  ภาวะผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกา รบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ 

4. ผู ้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน  
โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.5  การจัดการความรู้ตามระบบ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทำแผนด้านการจัดการความรู้ และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
2. มีระบบกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
3. มีการจัดการความรู้ตามกระบวนการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
4. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  
5. รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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 ตัวบ่งช้ี สวพ ที่ 1.6  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

   สายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี สวพ ที่ 1.7 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 
    
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเร ื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 3  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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 ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ สวพ ที่ 1.9  บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควร
จัดทำเป็นแผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้สำนักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ X 5 
100 
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 ตัวบ่งชี ้มร.พช. ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ

หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
 5 – 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยสำคัญที ่ส ่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน มหาวิทยาลัย 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื ่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์

ประจำและนักวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 หมายเหตุ 

1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จำนวน

เงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ  

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วน 
ผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจัย 
 x 100 

 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์
0.80 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก ่
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กรณีศึกษา 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟต์แวร ์
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 
 
หมายเหตุ 

1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 
เมื ่อได้ร ับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ ่งสามารถอยู ่ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ประจำปกีารศึกษา 2563 95 

ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 ตัวบ่งชี ้มร.พช. ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การนำไปใช้ จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจำนวนอาจารย์ประจำ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดในปีที่ประเมินที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 x 100 

 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมนิ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจำนวนช้ินงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

x 5 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของสถาบัน 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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ตัวบ่งช้ี มร.พช ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
หมายเหตุ 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได ้

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
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 ตัวบ่งช้ี มร.พช. ที ่3.2  ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

  สถาบันได้มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้
ในแผน การจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจำนวนชุมชนเปา้หมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 





บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
 
องคประกอบ/ตัวบงช้ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการประกันฯ  

การประเมินระดับสํานัก สถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารตามพันธกิจของหนวยงาน
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละตัวบงชี้ นอกจากนั้น  
มีการวิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานไดนําไปใชเปน
ขอมูลในการปรบัปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะหตัวบงช้ีของสํานัก สถาบัน  

หนวยงาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 –  1.50   การดํา เ นินงานตองปรับปรุ ง
เรงดวน 
1.51 – 2.50   การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

สนอ 11 - 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,1.10,1.11 

1.8,1.9   

สสว 10 - 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,5.1 

1.8,1.9   

สวบ 11 - 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,1.10,1.11 

1.8,1.9   

สวธ 11 - 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,4.1 

1.8,1.9,4.2   

สวพ  2.2 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,2.1,3.1, 

1.8,1.9,2.3,
2.4,3.2 

  

ผลการประเมิน      

 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
 





คณะผูจัดทํา 
 
คณะท่ีปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
 ผูชวยอธิการบดีฝายภูมิทัศน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  
ฝายวิเคราะห จัดพิมพ  และตรวจสอบขอมูล 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
 นางสาวสุจิตรา  จุยวอน    
  
 
ฝายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
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