คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี
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ก

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกั นคุ ณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อสนับสนุนการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการ
ขับเคลื่อนให้พันธกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการศึกษา ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความสําคัญเป็น
อย่างมาก โดยกําหนดให้หน่วยงานสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ
คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี พ.ศ.2554-2558 ฉบั บ นี้
ปรับปรุงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้บูรณา
การร่วมกันระหว่างกลุ่มหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9 และสํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการกําหนด
ตัว บ่ง ชี้ เพิ่ ม เติ ม ตามแนวปฏิ บั ติที่ ดี ข ององค์ป ระกอบที่ 9 ข้ อ 3 หน่ ว ยงานกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม เป็ น
องค์ประกอบ ที่ 11 ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึ กษาที่ ชัดเจน และตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ ในการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยสนับสนุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ภาคผนวก ข
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

บทที่ 1
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรม
มณฑลพายัพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2467
และได้ทําการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2467
พ.ศ. 2485
ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2490
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2503
ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยมีอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานโดยแบ่งงาน
ออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
อาจารย์ใหญ่
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
-

แผนกสารบรรณ
แผนกทะเบียนและสถิติ
แผนกการเงิน
แผนกพัสดุและอาคาร
สถานที่

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
- วิชาการทั่วไป
- แผนหลักสูตรแบบเรียน
ตารางสอน
- แผนการฝึกสอน
- แผนกห้องสมุด
- แผนกอุปกรณ์การสอน
- แผนกวัดผล
- การสอน (หัวหน้าวิชารับผิดชอบ)
- สังคมศึกษา
- ภาษาไทย
ภาษาอั
ง
กฤษ
- ศิลปศึกษา
- คณิตศาสตร์ - ดนตรี
- วิชาการศึกษา - พลานามัย
- เกษตรกรรม
- หัตถศึกษา

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
- แผนกหอพัก
- แผนกกิจกรรมร่วมหลักสูตร
และสันทนาการ

พ.ศ.2518 ประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 การบริหารภายในวิทยาลัยครู
เชียงใหม่ มีอธิการบดีเป็นหัวหน้าสถานศึกษา มีรองอธิการบดีรับผิดชอบงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบสํานักงานอธิการ มีแผนกในสํานักงานอธิการ แบ่ง
ออกเป็น 12 แผนกดังนี้ แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนก
พัสดุ แผนกทะเบียนและวัดผล แผนกบริการการศึกษา แผนกหอสมุด แผนกโสตทัศนศึกษา
แผนกแนะแนว แผนกอนามัยและสุขาภิบาล แผนกอาคารสถานที่ และแผนกประชาสัมพันธ์
รองอธิการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบหน่วยงานทางวิชาการบริหารงานหลักสูตร วัดผลการศึกษา
และส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและจัดตั้งหน่วยงานทางวิชาการ เช่น โปรแกรมสหกรณ์ โครงการ
จัดตั้งคณะเกษตรและสหกรณ์
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รองอธิการฝ่ายกิจการพิ เศษรับผิดชอบหน่วยรักษาความปลอดภัย ลูกเสือวิ สามั ญและ
ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท
รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบหน่วยส่งเสริมวินัยสร้างเสริมจริยธรรม ส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์และสวัสดิการนักศึกษา
ส่วนคณะวิชาต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการ โดยมีกรรมการ
ประจําวิทยาลัย กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโดยมีหัวหน้า
สํานักงานอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
พ.ศ.2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 โดยวิทยาลัยครู
จัดการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
มีการประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครูใหม่ การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2530 ดังนี้คือ
1. อธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันและมีรองอธิการช่วยในการบริหารงาน
2. มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานอธิการ คณะวิชา ศูนย์และสํานัก ดังนี้คือ สํานักงาน
อธิการ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผน
และพัฒนา สํานักส่งเสริมวิชาการ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาการจัดการ
3. ในส่วนงานของสํานักงานอธิการแบ่งงานเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยานพาหนะ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล โดยมีหัวหน้าสํานักงานอธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบ
4. หัวหน้าสํานักงานอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยาลัยครู” โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
การแบ่ งโครงสร้ า งของสถาบั น ราชภั ฏ เชีย งใหม่ สํา นัก งานอธิก ารจึง ได้ย กฐานะเป็น สํา นัก งาน
อธิการบดีจนถึงปัจจุบัน โดยให้มีส่วนอํานวยการในสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้แบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้บริหารและการ
ดําเนินงานตามประกาศของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในแก่สํานักงาน
อธิการบดีดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 ส่วนอํานวยการ
 งานเลขานุการและงานประชุม  งานธุรการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
 งานประกันคุณภาพ
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1.2 กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 งานการเงิน
1.3 กลุ่มงานบริการ
 งานอาคารสถานที่

 งานพัสดุ

- งานออกแบบปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานจราจรและรักษาความปลอดภัย
 งานยานพาหนะ
 งานสวัสดิการ
 งานสาธารณูปโภค
ในปีการศึกษา 2543 สํานักงานอธิการบดีได้เพิ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มงาน
อํานวยการ และในปีการศึกษา 2545 ได้เพิ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ในกลุ่มงานบริการ
สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 10 (1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2542 ข้อ 1 (1) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีผู้บังคับบัญชา
คือ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ภารกิจของหน่วยงานคือ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
1) ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2) ทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3) ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2548 โดยให้จัดตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสํานักงานอธิการบดีเป็นรูปแบบใหม่ ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน
2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2549 โดยได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี
ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการศึกษา จึงถือว่า สํานักงานอธิการบดี เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ที่จะทําหน้าที่ช่วย
ขั บ เคลื่ อ นให้ ภ ารกิ จ ชองหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ เ ป้ า หมายของการเป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัย
ปรัชญา (Philosophy)
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาองค์กร
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
วัตถุประสงค์ (Main Objectives)
1. เพื่อการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
เพื่อเป็นแนวทางในการประกั นคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสํ าคัญ 3
ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ
ของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ระบุ ใ ห้ ห น่ ว ยงานต้ อ นสั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึก ษา โดยคํ านึง ถึง ความเป็นอิส ระและความเลิศ ทางวิ ช าการของ
สถานศึกษาระดับปริ ญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานนะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วั น ที่ 21 มี น าคม 2543 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ) ซึ่ ง ต่ อ มาได้ จั ด ทํ า เป็ น ประกาศ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ระบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2545 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ส าระสํ า คั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุ ใ ห้
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ทํ า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้
มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2546 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยัง
คงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือ
ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกกฎหมายว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุ ก สามปี แ ละแจ้ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทราบ รวมทั้ ง เปิ ด เผยผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้
1.1.1 ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดั บอุ ดมศึกษา โดยคํานึ งถึ งมาตรฐานการศึกษาระดั บอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด
1.1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว้
1.1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
1.2 วิธีการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1.2.1 ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหาร
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายใน เพื่อใช้กํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.2.3 ให้ คณะวิ ชาและสถานศึ กษาระดั บอุ ดมศึกษาดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
1.2.4 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุด
และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น (5) อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา (6) สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ แ ละบริ ห าร
การศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่น
ตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่ เห็นสมควร โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี การพั ฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิ ชาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
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ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.1
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติ
งานของ
สถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประกันคุณภาพภายนอก
รายงาน

การตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผลการ
ประเมิน

การ
ติดตามผล

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัด
ทุก 3 ปี
ข้อมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ 1.1
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
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จากแผนภาพที่ 1.1 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน แล้วจําเป็นต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจาก
การประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) เพื่อนําเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร
ดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน การติดตาม
ตรวจสอบของสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและงานตามพันธกิจ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาทั้ ง ภายในและสนั บสนุ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ งใช้ ก ารประกั น คุณ ภาพเป็ น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้มีการดําเนินการมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ กํ า หนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1. ให้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของหน่วยงาน
ทุกด้าน
2. ให้มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก เพื่อพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของหน่ ว ยงาน และสร้ า งความพร้ อ มที่ จ ะให้ มี ก าร
ตรวจสอบประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการ
รับรองคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้สํานักได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน
เพื่อให้การประสานงาน ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และเผยแพร่ กิ จ กรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแล้ ว ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาและรับรองคุณภาพ
6. กํ า หนดแนวทางปฏิ บัติ ก ารประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่อ เป็ น แนวทางเบื้ อ งต้น ให้
หน่วยงานได้นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน
7. ให้มีหน่วยงานรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 2
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้ น ทั้งคณะผู้ ประเมินและหน่วยงานสนับสนุนที่รับการประเมินจําอย่างยิ่งที่ต้อง
กํา หนดบทบาทหน้ า ที่ข องตนเองอย่ า งเหมาะสม และสอดคล้อ งกั บ กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ทั้งนี้หน่วยงานสนับสนุนต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้
เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน ดังนี้
1. เพื่อให้สามารถนําผลประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ดทํ ารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิ นคุ ณภาพภายในส่ งให้
สํานักงานคณะกรรมการการประเมินและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน
เพื่ อ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกิ ด ประโยชน์ หน่ ว ยงานยึ ด แนวทางการจั ด
กระบวนการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระบบการพัฒ นาคุณภาพ PDCA คื อ การ
วางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (Act) ดังรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 หน่วยงานสนับสนุน เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
D = กิจกรรมข้อที่ 2 หน่วยงานสนับสนุนดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา (1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3-8 หน่วยงานสนับสนุนรับการประเมินคุณภาพภายใน ช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = กิจกรรมข้อที่ 9 หน่วยงานสนับสนุนนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและจัดทําโครงการพัฒนาปีถัดไป
สําหรับกิ จกรรมข้ อที่ 10 เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุ ดมศึกษาทุ กแห่งต้องดําเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ
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ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
เปรียบเทียบปีงบประมาณกับ
ปีการศึกษา

ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปิดเทอม)
ปีงบประมาณถัดไป
ปีงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)
ปีการศึกษา (มิ.ย.-พ.ค.)

กิจกรรมดําเนินการ
1. หน่วยงานวางแผนการประเมิน
คุ ณ ภาพประจํ า ปี ก ารศึ ก ษาใหม่
โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อนเริ่มต้นปี
การศึ กษาใหม่ และแจกคู่ มื อการ
จัดทํา SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตั ว บ่ ง ชี้ วิ ธี ก ารและกํ า หนดการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี)

ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปิดเทอม)

พ.ค.-มิ.ย.

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)
กิจกรรมดําเนินการ

ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปิดเทอม)

2. หน่วยงานเก็บข้อมูลระยะ 12
เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้
ในระบบ CHE QA Online (มีทีม
งานให้คําปรึกษากับบุคลากรหรือ
หน่วยงาน ในการเก็บข้อมูลพร้อม
ทั้งพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
3. หน่วยงานจัดทํา SAR และ
เตรียมการประเมินระดับหน่วยงาน
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับ
หน่วยงาน
4. ประเมินระดับหน่วยงาน
5. หน่ ว ยงานนํ า ผลการประเมิ น
มาจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA
Online และเตรียมการประเมิน
ระดับหน่วยงานและแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับหน่วยงาน
6. ประเมิ น ระดั บ หน่ ว ยงานบน
ระบบ CHE QA Online
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ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)
กิจกรรมดําเนินการ
7. สถาบันนําผลการประเมินระดับ
หน่วยงานมาจัดทํา SAR บนระบบ
CHE QA Online และเตรียมการ
ประเมินระดับสถาบันและแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ
CHE QA Online และนําผลการ
ประเมิ น เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
พิจ ารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ในปีการศึกษาถัดไป
9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการคุณภาพภายใน
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน)
มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณ
ปีถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนา
และเสนอใช้งบประมาณกลางปี

ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปิดเทอม)

ตารางที่ 2.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)
กิจกรรมดําเนินการ

ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(เปิดเทอม)

10. ส่ ง รายงานประจํ า ปี ที่ เ ป็ น
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน (ประกอบด้วย SAR และ
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และระดับสถาบัน) ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online และ
หน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 120
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา)
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเตรียมรายงานประจําปี
ก. จัดทํารายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS : Common Data Set) ตามที่กําหนดใน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ข. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ
การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล (e-SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่าน
ทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ค. จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1. เอกสารหรื อหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา
เดียวกับที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่
ระบุในรายงานประเมินตนเอง
2. การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยการนําเอาเอกสารมารวมไว้
ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน
ปั จ จุ บั น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ต่ ล ะตั ว และ
องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง (Link)
ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบ
และง่ ายต่อการค้ นหาของคณะกรรมการประเมิ น และไม่เป็นภาระเรื่ องการจั ดเตรี ย มเอกสาร
หลักฐานของสถาบัน
1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในหน่วยงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2. เน้นย้ํากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
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4. เน้นย้ําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจํา
ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรี ย มบุ ค ลากรผู้ ป ระสานงานในระหว่ า งการตรวจเยี่ ย มจํ า เป็ น ต้ อ งมี
บุค ลากร จํานวน 1-3 คน ทําหน้าที่ประสานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้
1. ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2. ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสามารถให้
ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
3. มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการ
ประเมินกําหนด
5. เมื่อมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที
1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน
1. จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดย
เป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริม
อื่นๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
4. ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5. ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงาน
1.1 มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงาน
1.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.
อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
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1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงาน
โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.
ข. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดการตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม
การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ
เป็นต้น
2. การดําเนินงานระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
2.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รวมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการ
เยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหน่วยงาน
ภายในตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ
2.4 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
อยู่อํานวยความสะดวก
2.5 บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
3. การดําเนินงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
3.1 ผู้บริหารระดับหน่วยงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้า
สู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณ
สําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผล
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน
ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3.3 หน่วยงานควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์
การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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คําชี้แจงเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายใน
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน จะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพตาม
บริบทของหน่วยงานทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานให้พิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะนําไปใช้
ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน
นิยามศัพท์ที่ระบุในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชั ดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
6.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
6.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
6.3 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
6.4 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
6.5 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6.6 จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
6.7 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
6.8 จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
6.9 จรรยาบรรณต่อประชาชน และ
6.10 จรรยาบรรณต่อสังคม
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แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หมายถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ทํ า ให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ ของ
หลักฐานความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้
ประโยชน์
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน มีการกําหนด
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ น แผนที่ ถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ภ าคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานจริ ง ตามกลยุ ท ธ์
ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง
มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง
กล่ า วคื อ หาได้ มี ค วามหมายเพี ย งหลั ก ธรรมทางศาสนาเท่ า นั้ น แต่ ร วมถึ ง ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น

บทที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบตั ิที่ดี
องค์ประกอบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี ถือเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กําหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาระดั บ อุด มศึ กษา พ.ศ.2553 โดยสํ านั ก งานอธิ ก ารคํ านึ งถึ ง
องค์ประกอบ 4 ด้านตามบริบทของหน่วยงานคือ (1) ปรัชญา ปณิธาน (7) การบริหารและการจัดการ
(8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ กํ า หนดสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี กําหนดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 7 ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ระดับคะแนน ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดต่ํากว่ามาตรฐานที่ควรเป็น
คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดยอมรับได้และเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดปานกลางและเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 4 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดสูงและเป็นไปตามเกณฑ์
คะแนน 5 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดครบถ้วน
ในกรณีที่ยังไม่ดําเนินการ หรือไม่มีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานต่ํากว่า
เกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0
ผลการประเมินตามแนวทาง สกอ.
คะแนน 0.00-1.50
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ที่หน่วยงานจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก
หน่วยงาน จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
แล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจํา
หน่ ว ยงาน โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้กําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้ อ งมี ก ารปรั บ แก้ ป รั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านของหน่ ว ยงานตามสภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนไปควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้
กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนําหน่วยงานไปสู่
ความสําเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal)
และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน
(weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์หน่วยงานที่ควร
ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกงานอันจะ
นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละงานและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ
3.
หน่วยงาน

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของ

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อม
กับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของหน่วยงาน
หน่ ว ยงานควรจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงานเพื่อ ใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานและสร้างความเชื่อมั่นว่ า ได้มีการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและควรมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ภายในระยะเวลา 6 เดือน และ
12 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาและมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 หรือ 7 ข้อ
8 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารประจํา
หน่วยงานทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อมุ่งสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
ตัวบ่งชี้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
7.1 ภาวะผู้นํ าของคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน หรือผู้บริ หารทุกระดั บของ
หน่วยงาน
7.2 พัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
: ภาวะผู้นาํ ของคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ภาวะผู้นําของคณะ
กรรมการบริหารประจําหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความ
สามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในหน่วยงานได้
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานให้มีการประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี
1. คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
1.1 คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
1.2 คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน กํากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่กําหนด
ร่วมกัน
1.3 มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน รายงานการประเมิน
ตนเอง
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
2.1 คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ
2.2 จัดทําข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้ในการ
ติดตามผลการบริหารของหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
การประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้ง
ผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจว่าการทํางานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
(on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานและรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานเป็นประจํา
ทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจําหน่วยงานเป็นประจําทุกปี
7. คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
7.2 คณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานไปใช้
ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิจัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารประจําหน่วยงานในโอกาสที่เหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
: การพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน
ครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรในหน่วยงาน
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
1.1 หน่วยงานศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ที่
ต้องการ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่กํากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้น
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน
ครอบคลุมพันธกิจแต่ละด้านตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่ า งน้อ ยควรเป็ น บุ ค ลากรที่ ทํ าหน้า ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสนั บสนุน การผลิ ต บัณ ฑิ ต และการวิ จั ย
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น
2.2 หน่วยงานควรกําหนดให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของผู้บริหาร
และบุคลากร เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือบุคลากรภายนอกที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ตรง หรือมีผลงานดีเด่นด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ หรือนวัตกรรม
อย่างสม่ําเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
เช่น การส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ควรขยายผลการปรับใช้ความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
5.4 ควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
พันธกิจและการวางแผนระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan)
1.1 จัดทําแผนระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.3 แผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1.3.1 วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ
1.3.2 ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัย
1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่
มีอยู่ในปัจจุบัน
1.3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง Hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
1.3.5 งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
1.3.6 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
1.3.7 การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเงิน
และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่อง
ที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุก
ครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
: ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี
แผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ
หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานและ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ
หน่วยงานและตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงาน
และตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุม
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงาน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสํานัก
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือต่อมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึง
ความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความ
เสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได้
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
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3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดําเนินการแก้ไข ลด
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําหน่วยงาน
5.2
มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการ ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานรวมทั้งความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
หน่วยงานจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
หน่วยงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องมีแผนการใช้เงินที่
สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินของหน่วยงาน
เพื่อสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ มีการจัดสรรงบประมาณ
และการจัดทํารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเบิกจ่าย
งบประมาณต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกโครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
เงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณ
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
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3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและแผนพัฒนา
หน่วยงาน
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันตามพันธกิจของหน่วยงาน
และได้มีการวิเคราะห์งบประมาณประจําปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ประกอบไปด้วยงบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ
การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์
จากการทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1 มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
เป็นประจําทุกปี และรองรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
6.2 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานตามแผน
ที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งหน่วยงานต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้
เป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า ประสงค์ และระดั บ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ กํ า หนด โดยหน่ ว ยงาน
สนับสนุน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้ ง การรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสํานัก
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง
1.2
ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้
มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารประจําหน่วยงาน
2.1 คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องให้
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ถึงระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่หน่วยงานกําหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
3.1
หน่วยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานของสํานักเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ คณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอคณะกรรมกาประจําหน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้งแผนการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานมหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงาน
กับคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดํ าเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 4
องค์ประกอบคุณภาพ
สํานักควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้ง 4 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ ในระดับหน่วยงาน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ เช่น คณะ มหาวิทยาลัย เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสํานักเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัว
บ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
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8. มี เ ครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า ง
หน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน ทั้งในส่วนของระดับ
หน่วยงาน และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสํานักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์สํานักงานอธิการบดี
หลักการ
สํ า นั ก งานอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ก ารกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องสํ า นั ก งาน
อธิการบดี โดยพิจารณาจากเป้าหมาย วิธีการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร และสอดคล้องกับพันธกิจของ
สํานักงานอธิการบดี มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสํานักงานอธิการบดี สู่บุคลากรในทุกหน่วยงาน
บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
สํานักงานอธิการบดี มีการติดตาม ประเมินผลการการดําเนินการตามอัตลักษณ์ของสํานักงานอธิการบดี
จากผู้รับบริการและรายงานผลต่อหัวหน้าสํานักงานอธิการบดี เพื่อรับทราบและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
มีการนําผลการประเมินผลการการดําเนินการตามอัตลักษณ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ไปปรับปรุงการดําเนินการตามอัตลักษณ์ของสํานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
11.1 ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
11.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
: ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกต่างๆ โดยเท่าเทียมกันและ
คํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50
2. ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
3. ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
4. ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
5. ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

แนวปฏิบัติที่ดี
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรับทราบเป้าหมายผล
การให้บริการของตนอย่างชัดเจนและยังช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบกับ
ผลสําเร็จขององค์กรได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
0.00-1.50

คะแนน 2
1.51-2.50

คะแนน 3
2.51-3.50

คะแนน 4
3.51-4.50

คะแนน 5
4.51-5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
: ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ผลผลิต
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ร้อยละของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพใน
ประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับซ้ําแม้ว่าบุคลากร
ท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม การพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพได้แก่
1. การให้บุคลากรไปศึกษาต่อ
2. การให้บุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง
สูตรการคํานวณ
จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ X 100
จํานวนบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดีทั้งหมด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ บุคลากรที่เข้า บุคลากรที่เข้ารับ บุคลากรที่เข้า บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนา
รับการพัฒนา การพัฒนาความรู้ รับการพัฒนา
การพัฒนา
ความรูแ้ ละ
ความรู้และ
และทักษะใน
ความรู้และ
ความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพ วิชาชีพ 71-80 ทักษะในวิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพ
81-90
61-70
น้อยกว่าหรือ
มากกว่า 90
เท่ากับ 60

บทที่ 4
การวิเคราะห์ตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดีมีพันธกิจหลักสําคัญในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ใ ห้ บรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิ ธาน วั ตถุประสงค์ แ ละ
แผนการดําเนินการ 2) การบริหารและการจัดการ 3) การเงินและงบประมาณ และ 4) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้
การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองค์ ประกอบคุ ณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาจากทั้งหมด 9 ด้าน ในส่วนสํานักงานอธิการบดีดําเนินการตามบริบทหน่วยงาน
สนับสนุนโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 4 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การบริหารและการจัดการ 3) การเงินและ
งบประมาณ และ 4) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กําหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถ
สรุปได้ตามตารงที่ 4.1
จํานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
และแผนดําเนินการ
ที่ 16 และ 17
7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.1,
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12 และ 13
7.2, 7.3 และ 7.4
8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1
9 ระบบและกลไก
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
การประกันคุณภาพ
รวม
7
5
องค์ประกอบคุณภาพ

รวม
3
6
1
2
12

ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
34 กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอมาตรฐานการอุ ด ศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลง
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย
มาตรฐานด้ านการบริ หารจั ดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพั ฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยบริบทของสํานักงานอธิการบดีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 2
ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานด้ า นธรรมาภิ บ าลของการบริห ารการอุ ด มศึ ก ษา มีก ารบริ ห ารจั ด การการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางบริหาร
จัดการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มี การบริหารจั ดการบุ ค ลากรที่มีประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล มีความยืดหยุ่ น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางบริหารจัดการ
2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการบริหารจัดการผ่านระบบและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
1) มี ก ารแสวงหา การสร้ า ง และการใช้ ป ระโยชน์ ค วามรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั ง คม
ฐานความรู้
2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 4.2
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ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ สมศ.
1. มาตรฐานด้านการบริหาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1,
ที่ 12 และ 13
จัดการอุดมศึกษา
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
และ 9.1
- มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2
2. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
รวม
7
2
มาตรฐาน

รวม
8

1
9

ตารางที่ 4.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจาย
ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตาราง
ที่ 4.3
มุมมองด้านบริหารจัดการ
1. ด้านกระบวนการภายใน
2. ด้านการเงิน
3. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1,
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12, 13, 15,16
7.1, 7.3, 7.4 และ
และ 17
9.1
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2
1

7

5

ตารางที่ 4.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านบริหารจัดการ

รวม
11
1
1
13
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ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
พันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบ
ด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงานอธิการบดีประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามบริบทของหน่ วยงาน
สนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆ 3 ด้าน
1. ด้านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบ
ทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุด
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ
จําเป็นอย่างอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ด้านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของ
รายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการ
นํารายได้ ไปลงทุ นภายใต้การประเมิ น และวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
3. ด้านการบริหารจัดการ
สถาบั นอุดมศึกษามี ระบบการบริหารจั ดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ ายทอดวิสัยทั ศน์
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนด
ไว้ โดยมี คณะกรรมการประจํ าหน่ วยงานรั บนโยบายจากสภาสถาบั นที่ทําหน้ าที่กํ ากับ นโยบาย การ
ดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของหน่วยงาน
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ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่
ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 4.4
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านการเงิน
(3) ด้านการบริหารจัดการ
รวม

ปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

1

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 1.1,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4
และ 9.1
7

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12, 13, 15,16
และ 17
5

ตารางที่ 4.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

รวม
1
1
11
13

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15
1

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

นําคะแนนที่ได้จาก 7 ตัวบ่งชี้
ของ สกอ. มาเฉลี่ยและบันทึกไว้

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ
หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ

I

P

O

รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องค์ประกอบ 1
องค์ประกอบ 7
องค์ประกอบ 8
องค์ประกอบ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา
I
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

P

O

รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองด้าน
การบริหารจัดการ
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
I

P O รวม

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านการเงิน
(3) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ไม่นําตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ

ภาคผนวก ข
ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)
ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

ปีการศึกษา

-

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
บริหารประจําหน่วยงาน

ปีการศึกษา

7.2 การพัฒนาหน่วยงาน
สนับสนุนสู่หน่วยงานแห่ง
การเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

ปีการศึกษา

9.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษา
9.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
12. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา

ปีการศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
แนวทาง
การประเมิน
ประกอบด้วย
5 ตัวบ่งชี้
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ใช้ผลการประเมิน 12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
จากระบบ CHE
ของสภาสถาบัน
QA Online
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน
ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE
QA Online
ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE
QA Online

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

-

-

-

-

การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.)
ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ ปีงบประมาณ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
-

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
-

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
9.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
6. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน
5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบัน
อุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

แนวทาง
การประเมิน
ใช้ผลการประเมิน
จากระบบ CHE
QA Online
-

การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
ประกอบด้วย
5 ตัวบ่งชี้
-

ใช้ผลการประเมิน 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพ
จากระบบ CHE
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด
QA Online
ใช้ผลการประเมิน
จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา
-

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา

รวบรวม/รูปเล่ม

:
:
:
:
:
:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
นางสุนี พนันตา
นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์
นางพรศรี ขันไชย
นายสยาม กันหาลิลา
นางสาวณฌกร จํานงค์วงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองกลาง

