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3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เป้าหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------ 
 

สรุปจ านวนตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายคุณภาพ หน่วยงานสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

สายสนับสนุน 
น้ าหนัก 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล 1 5 

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ 2 10 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 4 20 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาหน่วยงาน 3 15 

มิติที่ 5  มิติด้านพันธกิจหน่วยงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย 12 60 

จ านวนตัวบ่งช้ี 22 110 
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มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล             

1.1 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ 
การปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน (มทร.อีสาน 2) 

ค่าร้อยละ
ของการ
บรรลุ

เป้าหมาย
ตาม 

ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละ 
100 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

5 
ร้อยละ 

75 

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพ        

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่า
คะแนน
ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบร ิ
การ 

5.00 5 4.51 

2.2 ระดับความส าเร็จของงาน
วิเคราะหห์รืองานวิจัยสถาบัน 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน        

3.1 ระดับความส าเร็จของการ
รักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู ้

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      
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3.3 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยง 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

3.4 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานกิจกรรม 7ส 
(มทร.อีสาน 3) 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

มิติท่ี 4  มิติด้านการพัฒนาหน่วยงาน        

4.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการภายใน
หน่วยงาน 

2 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 6 ข้อ 

     

3 ข้อ 2 คะแนน      

4 ข้อ 3 คะแนน 

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 ข้อ 5 คะแนน      

4.2 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน 

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

4.3 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
การท างาน (PM) ที่หน่วย 
งานรับผิดชอบ 

ข้อ 1 และ 2 1 คะแนน 

5 6 ข้อ 

     

ข้อ 1, 2 
และ 3 

2 คะแนน      

ข้อ 1, 2, 3 
และ 4 

3 คะแนน 

ข้อ 1, 2, 3, 
4 และ 5 

4 คะแนน      

ข้อ 1, 2, 3, 
4, 5 และ 6 

5 คะแนน      
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มิติท่ี 5  มิติด้านพันธกิจหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย       

5.1 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 6 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 - 4 ข้อ 3 คะแนน      

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 ข้อ 5 คะแนน      

5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 

1 ข้อ 1 คะแนน 
ะแนน 

5 6 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 - 4 ข้อ 3 คะแนน      

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 ข้อ 5 คะแนน      

5.3 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 6 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 - 4 ข้อ 3 คะแนน     

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 ข้อ 5 คะแนน      

5.4 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ. 4.1) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 7 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 - 4 ข้อ 3 คะแนน      

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 - 7 ข้อ 5 คะแนน      

5.5 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
(สกอ. 5.1-1) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน     

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.6 การวิเคราะห์ข้อมลูทาง
การเงิน (สกอ. 5.1-2) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน     

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      
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5.7 การบริหารความเสี่ยง  
(สกอ. 5.1-3) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน     

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.8 การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล (สกอ. 5.1-4) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน    

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.9 การจัดการความรู้  
(สกอ. 5.1-5) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน      

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.10 การก ากับติดตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร (สกอ. 5.1-6) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน      

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.11 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ. 5.1-7) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 5 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 ข้อ 3 คะแนน      

4 ข้อ 4 คะแนน      

5 ข้อ 5 คะแนน      

5.12 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและคณะ 
(สกอ.5.3) 

1 ข้อ 1 คะแนน 

5 6 ข้อ 

     

2 ข้อ 2 คะแนน      

3 - 4 ข้อ 3 คะแนน      

5 ข้อ 4 คะแนน      

6 ข้อ 5 คะแนน      

ค่าน้ าหนัก 110   65 50 55 60 80 50 55 55 55 65 

จ านวนตัวบ่งชี ้ 23   13 10 11 12 16 10 11 11 11 13 



 
8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการทาง
การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนา                     
ขีดความสามารถของหน่วยงานสายสนับสนุนให้ตอบสนองนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” มหาวิทยาลัยฯ                     
ได้ด าเนินการทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุนให้มีความมทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับการท างานของหน่วยงานสายสนับสนุนให้                    
มากยิ่งขึ้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานสายสนับสนุน ระดับส านัก สถาบัน 
กอง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสายสนับสนุน หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนสนับสนุบให้หน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิผล 
และน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนา
คุณภาพการท างานที่ต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง) 
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ส่วนที่ 1   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน                                                      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

1.1 พัฒนาการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน แรกเริ่มใช้ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 จ านวน 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมเติม 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ                   
ที ่10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) และองค์ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                       

ในปีการศึกษา 2555 มีการพัฒนาตัวบ่งชี้สายสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
แห่ง จึงเพ่ิมตัวบ่งชี้จากเดิมอีก 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 12 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
หน่วยงาน องค์ประกอบที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และองค์ประกอบที่ 14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายสนับสนุน
โดยตรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงพัฒนาตัวบ่งชี้สายสนับสนุนขึ้น เพ่ือใช้ก ากับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุนให้มึคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการยกระดับการท างานของหน่วยงาน
สายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยยึดพันธกิจหลักที่หน่วยงานสายสนับสนุนต้องด าเนินการ 
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
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1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 

 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นว่า หน่วยงานสนับสนุน
นอกจากจะต้องด าเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงานแล้ว ยังมีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงพัฒนาตัวบ่งชี้จากเดิม 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 
ด้านคุณภาพ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน เป็น 5 มิติ คือ
เพ่ิมมิติที่ 5 ด้านพันธกิจหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 2) 

  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน 
  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานกิจกรรม 7ส (มทร.อีสาน 3) 
  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือ     

การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ 
   มิติที่ 5 ด้านพันธกิจหน่วยงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (สกอ. 5.1-1) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1-2) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1-3) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (สกอ. 5.1-4) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1-5) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1-6) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 5.1-7) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.5.3) 

   
1.3 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 

 แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) 
และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้ามาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงาน 
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามประกาศหรือแผนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าของหน่วยงาน) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  

 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
2. เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศในเป้าหมายคุณภาพ 
3. เตรียมการประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินฯ 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าของหน่วยงาน มาวางแผนปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน                            
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานที่รับการประเมินฯ ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับรอง
ผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป 

- กรรมการประเมินฯ เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานที่รับการประเมินฯ ผ่านการอบรมหลักสูตร                   
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
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มิติที่ 1  มิตดิ้านประสทิธิผล 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 2) 

ชนิดตัวบ่งชี้      ผลผลิต 
การคิดรอบปี     ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
โดยประเด็นการประเมินผล  มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จากการน าประเด็น
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 2) ส่งเสริม
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 3) เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 4) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชด าริฯ 5) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ    
 
สูตรการค านวณ    
 

 จ านวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 

 
X 100 จ านวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน     
 โดยการแปลงค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เท่ากับ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

แนวทางการประเมินผล  
1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  ในรอบปีงบประมาณ  เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
3. เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน  

เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัย 
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มิติที่ 2  มติิด้านคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้     ผลผลิต 
การคิดรอบปี      ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน    

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น คือ  

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลภายนอกทีม่ารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

 ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ เป็นปีการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
วิธีการค านวณ  
กรณีส ารวจความพึงพอใจมากกว่า 1 ครั้ง และไม่ต้องการน าข้อมูลดิบมาค านวณใหม่   
 

คะแนนความพึงพอใจ   =  1
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ix   =   คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวม ของการส ารวจความพึงพอใจครั้งที่ i   
    (คะแนนเต็ม 5) 

  
in  =   จ านวนคนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ i 

  i  =   1 ถึง t (t = จ านวนครั้งที่ส ารวจความพึงพอใจต่อปีการศึกษา)   
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ตัวอย่างการค านวณ 
 หน่วยงานด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ครั้ง และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 65 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.30 คะแนน 
 ครั้งที่ 2 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 30 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.85 คะแนน 
 ครั้งที่ 3 มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 100 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.15 คะแนน 
 

คะแนนความพึงพอใจ   =  1

1
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ปัดเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง จะได้คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 3 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
(2)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
แนวทางการประเมินผล   

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดช่วงเวลาในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของ

หน่วยงาน 
3. มีเอกสารหรือรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.2    ระดับความส าเร็จของงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาความจริงที่ต้องอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เป็น
กระบวนการที่ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

การวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละสถาบัน  เพ่ือน าข้อค้นพบไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย รวมถึงการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละสถาบันโดยเฉพาะ  

เปรียบเทียบส่วนประกอบงานวิเคราะห์กับงานวิจัยสถาบัน 
งานวิเคราะห์ งานวิจัย 

บทที่ 1  บทน า  บทที่ 1  บทน า  
บทที่ 2  ทฤษฎี  งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 2  ทฤษฎี  งานวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3  หลักเกณฑห์รือวิธีการวิเคราะห์ บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ บทที่ 4  ผลการวิจัย 
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผล 

  
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการพิจารณางานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของ

หน่วยงานและเสนอต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการพิจารณางานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน                
ของหน่วยงานให้ความเห็นชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานพิจารณา                      
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง 

4. มีงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน   
5. มีการเผยแพร่งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันสู่สาธารณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 



 
18 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

แนวทางการประเมินผล    
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการพิจารณา
งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน 

1.1  ค าสั่ ง แต่ งตั้ งที่ ปรึ กษาหรือคณะกรรมการ
พิจารณางานวิ เคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันของ
หน่วยงาน  
1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานวิเคราะห์หรือวิจัยสถาบัน หรือมี
ความเชี่ยวชาญในหัวข้องานวิเคราะห์หรืองานวิจัย
สถาบันที่หน่วยงานเสนอ  
1.3 อาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้ 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 

2. มีการก าหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิเคราะห์หรือ
งานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
และเสนอต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการพิจารณางาน
วิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันของหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงานพิจารณา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

2.1  หัวข้อและขอบเขตงานวิเคราะห์หรืองานวิจัย
สถาบันเกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 
1 เรื่อง 
2.2 ข้อแนะน าหรือข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการพิจารณางานวิเคราะห์หรืองานวิจัย
สถาบันของหน่วยงาน  
2.3  มติหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน  
 

3. มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิเคราะห์หรือ
งานวิ จั ยสถาบันต่อคณะกรรมการ บริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

3.1 มติหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน
วิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

4. มีงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 

4.1 งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์  
4.2 มติหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน 

5. มีการเผยแพร่งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบันสู่
สาธารณะ 

5.1  ระบุช่องทางการเผยแพร่งานวิ เคราะห์หรือ
งานวิจัยสถาบันสู่สาธารณะ   
5.2 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่องานวิเคราะห์หรือ
งานวิจัยสถาบันที่เผยแพรสู่่สาธารณะ 
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มิติที่ 3  มติิด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัตงิาน 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.1    ระดับความส าเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมด ในแต่ละกระบวนงานบริการ 

 รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานด าเนินการได้จริงและได้ประกาศ
ระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน  

 งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หน่วยงานต้องระบุเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที 
และก าหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง 

 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ตามปีการศึกษา ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลทุกราย 
- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมาก ให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 ราย/วัน 

 หน่วยงานระดับส านัก / สถาบัน / กอง เสนอกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ ในปีการศึกษา อย่างน้อย 2 กระบวนงาน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเสนอกระบวนงานที่จะด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ลงนามโดยอธิการบดี 

2. มีผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) แสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการของ
แต่ละกระบวนงานที่ด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา และติด
แสดงหรือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน 

3. มีแบบบันทึกหรือใบค าร้องขอใช้บริการเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่แสดงจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการ
ตามรอบระยะเวลามาตรฐานและจ านวนผู้รับบริการทั้งหมดของแต่ละงานบริการที่เกิดขึ้นจริง                    
ในปีการศึกษา 

4. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลาทุกกระบวนงาน ร้อยละ 100  
5. ร้อยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลา

มาตรฐานทุกกระบวนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
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เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 
วิธีค านวณเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4  ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลา 
 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลา 
X 100 

จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละกระบวนงาน 
 
วิธีค านวณเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5     
 
1)  ร้อยละท่ีลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน  

 

(ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการได้ในแต่ละกระบวนงาน) 
X 100 

ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน 
 
2)  ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีให้บริการได้ในแต่ละกระบวนงาน 
 

ผลรวมของระยะเวลาให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกราย 
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 

 
 

แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีการเสนอกระบวนงานที่จะด าเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยลงนาม
โดยอธิการบดี 

1.1  มติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของหน่ วยงาน เ พ่ือ พิจารณากระบวนงานที่ จ ะ
ด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ประจ าปีการศึกษา 
1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 
1.3  พิจารณาระยะเวลาในการประกาศกระบวนงาน 
ประจ าปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 เดือน ส าหรับการ
เก็บข้อมูลผู้รับบริการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
2. มีผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) แสดงระยะเวลา
และขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการของแต่ละ
กระบวนงานที่ด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ ประจ าปีการศึกษา และติดแสดงหรือ
เผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน  

2 . 1   มี ผั ง ก า รปฏิ บั ติ ง าน  (Flow Chart) แสด ง
ระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ของแต่ละกระบวนงานที่ด าเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา  
2.2  มีช่องทางการแสดงให้ผู้รับบริการทราบ เช่น                   
ติดแสดงบริเวณที่ให้บริการ จัดท าหนังสือเวียนแจ้ง
ผู้รับบริการ ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน               
เป็นต้น 
2.3 มีการสุ่มผู้รับบริการ เพ่ือสอบถามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาการให้บริการ 

3. มีแบบบันทึกหรือใบค าร้องขอใช้บริการเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลที่แสดงจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐานและจ านวนผู้รับบริการ
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง แ ต่ ล ะ ง า น บ ริ ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง                    
ในปีการศึกษา 

3.1  มีแบบบันทึกหรือใบค าร้องขอใช้บริการ 
3.2  วิธีการเก็บข้อมูลผู้รับบริการ  

- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บ
ข้อมูลทุกราย 

- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมาก                  
ให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 ราย/วัน 
3.3  วิธีการสุ่มผู้รับบริการ  

4. ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐาน
เวลาทุกกระบวนงาน ร้อยละ 100 

4.1 ใช้วิธีค านวณเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 : ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลา  
4.2 ค านวณทุ กกระบวนงานที่ ป ร ะกาศรั กษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 
และทุกระบวนงานต้องได้ ร้อยละ 100  

5. ร้อยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงาน
สามารถให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน
ทุกกระบวนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

5.1  การประเมินเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 เป็นการ
ค านวณที่ต่อเนื่องมาจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 หาก
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ทุกกระบวนงาน ไม่ได้ ร้อยละ 
100 จะไม่สามารถค านวณเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ได้ 
5.2  ใช้วิธีค านวณเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5  :  ร้อยละที่
ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถ
ให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน และทุก
กระบวนงานต้องได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.2    ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ และน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงขึ้น 

หน่วยงานภายใน หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน  

 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และจัดท า
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3. มีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และมีองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่ได้จาก
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) อย่างน้อย 2 เรื่อง  

4. มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ โดยต้องแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

5. มีการน าองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีปัจจุบันหรือปี
ที่ผ่านมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล    
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.1  แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ที่ได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน 
1.2  ความเหมาะสมของช่วง เวลา ในการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ และการเสนอแผนการจัดการ
ความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา  
 

2 .  มี ร ะบบการติดตามความก้ าวหน้ าของการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี และ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปี  
2.2  เอกสารที่แสดงถึงการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนเป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ เช่น บันทึกการ
ประชุม รายงานผลการด าเนินงานรายกิจกรรม                   
เป็นต้น 
2.3 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของหน่วยงาน เป็นระยะ 
 

3. มีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และมีองค์ความรู้ 
หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่ได้จากชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3.1 เอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานของชุมชน                
นักปฏิบัติ เช่น รายงานการประชุม บันทึกเรื่องเล่า 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ 
เป็นต้น  
3.2 องค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมที่
ได้จากชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

4. มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ โดยต้องแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

4.1 ระบุช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้หรือช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  
4.2 เอกสารที่แสดงถึงประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสารดังกล่าว เช่น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ความ
สะดวกและรวดเร็ว  
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5. มีการน าองค์ความรู้  หรือแนวปฏิบัติที่ดี  หรือ
นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีปัจจุบันหรือ
ปีที่ผ่านมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก และมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5.1  เอกสารที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่า
หน่วยงานได้มีการน าผลจากกระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ระหว่างหน่วยงาน การ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่องค์ความรู้  
5.2 เอกสารที่แสดงถึงข้อเสนอแนะ หรือปัญหา หรือ
อุปสรรค หรือแนวทาง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
แนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3    ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)  เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการ
มีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนและติดตามความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ
ปีที่ผ่านมา  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมก าหนดประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ประเด็น  
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
4. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการจัดการความเสี่ยงได้ตามที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน    

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนและ
ติดตามความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมความเสี่ยงของ
ปีที่ผ่านมา 

1.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน  
1.2 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เกี่ ยวกับ                
การบริ หารความ เสี่ ย ง ในปีที่ ผ่ านมา จากคณะ
กรรมการบริหารของหน่วยงาน 
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนและ
ติดตามความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้ของปีที่ผ่านมา เช่น การยอมรับความเสี่ยง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง และการหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
เพ่ือให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ หรือจะต้องด าเนินการต่อในปีถัดไป 
1.4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่แสดงถึงผลการทบทวน
และติดตามความเสี่ยงของหน่วยงาน 
  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมก าหนด
ประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ประเด็น  

2.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจากปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ชีวิต หรือทรัพย์สิน ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ การฟ้องร้อง การคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือเป็นการป้องกัน 
เป็นต้น 
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น 
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3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

3.1  แผนบริหารความเสี่ยง ต้องแสดงถึงการวิเคราะห์ 
ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาส 
ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
 

4. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.1  มี ก า ร ร าย ง านความก้ า วหน้ าหรื อผลกา ร
ด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน 
4.2 มีการรายงานสรุปผลการด า เนิ นงานและ
ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารของหน่วยงาน  
 

5. มีการจัดการความเสี่ยงได้ตามที่ก าหนดในแผน
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารของหน่วยงาน 
 

5.1 พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระบุการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น  
5.2 สามารถจัดการความเสี่ยงได้ตามท่ีระบุในแผนการ
จัดการความเสี่ยงครบถ้วน เช่น การยอมรับความเสี่ยง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง และการหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
5.3 สามารถประเมินได้ว่า ผลจากการจัดการความ
เสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลง 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.4    ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานกิจกรรม 7ส (มทร.อีสาน 3) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือความเป็นระบบ 
ระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม 7ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีการ
พัฒนาคุณภาพ โดยน าระบบ 7ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ดูแล ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

 หน่วยงานภายใน หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัด คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานกิจกรรม 7ส 
4. มีผลการประเมินของหน่วยงานภายในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 7ส (ร้อยละ 85)                     

ทุกหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม 7ส และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีการก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน 

1.1  ประกาศนโยบายกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน  
1.2  เอกสารที่ แสดงถึงแนวทางการด าเนินงาน                
กิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน 
1.3  แผนการด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน 
1.4  ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือถ่ายทอด
นโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน และแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 7ส 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 7ส 
ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  

2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม          
7ส ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 
2.2  เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรม 7ส 
 

3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานกิจกรรม  
7ส 

3.1  เอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 7ส 
3.2 ภาพถ่ายกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. มีผลการประเมินของหน่วยงานภายในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประ เมินกิจกรรม  7ส  ( ร้ อยละ  85 )                     
ทุกหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินกิจกรรม 7ส ของทุกหน่วยงาน
ภายในที่สังกัด จากคณะกรรมการกลางที่แต่ละวิทยา
เขตแต่งตั้งข้ึน 
 

5.  มีการน าผลการประเมิน กิจกรรม 7ส และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5.1  ผลการประเมินกิจกรรม 7ส และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
5.2 เอกสารที่แสดงถึงการน าผลการประเมินกิจกรรม  
7ส และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
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มิติที่ 4  มติิด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
การคิดรอบปี    ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หรือออกแบบ
หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้งาน ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาจัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของหน่วยงาน 

ระบบฐานข้อมูล  (Database System) หมายถึง การรวมกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2  ฐานข้อมูล          
เป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของข้อมูล บริหารจัดการฐานข้อมูลได้ง่าย ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลได้ ใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ เกิดความเป็น
อิสระระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล โดยผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล หรือที่
เรียกว่า Database Management System (DBMS)  

ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือ
สร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้  เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ  การ
วางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ  

3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ตามข้อ 1 เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และน าข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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5. มีการทบทวนหรือปรับปรุงหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มีความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับดีมาก
(4.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5) 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล   

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

1.1  ระบบฐานข้ อมู ลหรื อ ระบบสารสน เทศ ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
1.2  Flowchart หรือคู่มือระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ 
1.3 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ได้แก่  

1. Data หมายถึง ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วย 
ดังนั้น Data ในที่นี้จึงหมายถึง Database 

2. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย Secondary Storage เช่น 
Disk และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. Software คือ โปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูล โดยปกติแล้วจะเรียกว่าระบบจัดการ 
ฐานข้อมูล หรือ DBMS ส่วนนีจ้ะท าหน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างข้อมูลกับผู้ใช้ ดังนั้น การเรียกใช้หรือดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลจะต้องผ่าน DBMS 

4. User ได้แก่  บุคคลต่าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ฐานข้อมูล เช่น ผู้บริหารฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์ 
นักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้งาน  
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
 1.4 การท างานของระบบสารสนเทศ ประกอบ                  

ด้ ว ย  ก า รน า ข้ อ มู ล เ ข้ า สู่ ร ะ บบ  (Input)  ก า ร
ประมวลผล  (Processing)  และ  ก า รน า เ สนอ
ผลลัพธ์ (Output)   
 

2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน 
ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  

2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ของข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
2.2  เอกสารที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และครบถ้วน ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศ  
2.3 ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง 
และครบถ้วนของข้อมูลในระบบอย่างชัดเจน เช่น ทุก
ครั้งที่มีการ Update ข้อมูลใหม่ หรือทุกเดือน หรือทุก
ภาคการศึกษา หรือทุกปี ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล 
 

3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ตาม
ข้อ 1 เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 
3.2 ระบุช่องทางของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไว้อย่าง
ชัดเจน 
 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และน าข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบให้ดี
ยิ่งขึ้น 

4.1 เอกสารที่แสดงถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เช่น 
แผนการส ารวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น 
4.2 การส ารวจความพึงพอใจครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
4.3 ความถี่ ช่วงเวลา และจ านวนผู้ใช้งานระบบที่จะ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ 
เพ่ือให้ผลส ารวจมีความน่าเชื่อถือ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
 4.4  กระบวนการหรื อ วิ ธี ก า ร จั ดกา ร เกี่ ย วกั บ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ 
 

5. มีการทบทวนหรือปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มีความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.1  เอกสารที่แสดงถึงการทบทวนหรือปรับปรุงหรือ
พัฒนา ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มี
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หรือออกแบบหรือพัฒนา
ระบบ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
5.2 ข้อมูลต่างๆ ที่มีผลท าให้เกิดการปรับปรุงหรือ
พัฒนา ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
5.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานหรือผู้ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
 

6. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับดีมาก
(4.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5)  

6.1 พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จ าแนกตามระดับ
การประเมินคุณภาพ จาก สกอ. 
- ระดับดีมาก    4.51 - 5.00  คะแนน 
- ระดับดี   3.51 - 4.50  คะแนน 
- ระดับพอใช้  2.51 - 3.50  คะแนน 
- ระดับต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50  คะแนน 
- ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  น้อยกว่า 1.50  คะแนน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4.2    ระดับความส าเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

เพ่ือให้หน่วยงานสายสนับสนุนมีการบริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และแผนปฏิบัติการ ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน และตามสมรรถนะอย่าง
เหมาะสม 

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการระบุถึงแนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่หน่วยงานก าหนด
ไว้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ เช่น มีคุณภาพ มีความรักองค์กร 
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ มีความ
พึงพอใจในการท างาน เป็นต้น ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมี
ความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ครอบคลุมสมรรถนะการท างาน 
ความก้าวหน้าในสายงาน และขวัญก าลังใจ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่ก าหนด 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปี 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 4.00  

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บ สนุ นที่ ค ร อบคลุ ม สมร รถนะกา รท า ง า น 
ความก้าวหน้าในสายงาน และขวัญก าลังใจ 

1.1  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
1.2 ข้อมูลการวิเคราะห์บุคลากรในสังกัด ก่อนการท า
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
1.3  แผนการบริ หา รและแผน พัฒนาบุ คลากร               
สายสนับสนุนต้ องครอบคลุ มประ เด็นดั งนี้  1 ) 
สมรรถนะการท างาน 2) ความก้าวหน้าในสายงาน 
และ 3) ขวัญก าลังใจ 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนที่ก าหนด  

2.1  เอกสารที่แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ระบุ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด แนวทางแก้ ไข และ
ข้อเสนอแนะ 
 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.1  เอกสารที่แสดงถึงข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือสร้างขวัญก าลังใจให้
บุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปี 

4.1 ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากร  ระบุ วั ตถุประสงค์ที่ ชั ด เจน แต่จะใช้
งบประมาณหรือไม่ก็ได้  
4.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมหรือ
สร้างขวัญก าลังใจ ระบปุัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด  แนว
ทางแก้ไข และข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 
4.3 ถ้าเป็นกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานไม่ได้
ด าเนินการเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่าหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เป็นต้น  
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
 4.4 ไม่นับรวมกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานส่ง

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 4.00 

5.1  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน 
5.2 แบบประเมินความพึงพอใจ อาจอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือระบบการประเมินออนไลน์ก็ได้ 
5.3 ข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4.3    ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)                                           
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งถือ
เป็นนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การบรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน    
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) 

ของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ครบถ้วน  

2. มีแผนการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบครบถ้วนและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ 

3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ครบถ้วน ทั้งกิจกรรมและช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน ครบถ้วน 

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน หรือจากผลการ
ด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงหรือพัฒนาหรือบริหาร แผนและผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

6. มีผลการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนด 
ISO 9001 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อที่ 1 และ 2 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อที่ 1, 2 และ 3 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อที่ 1, 2, 3  

และ 4 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อที่ 1, 2, 3, 4  

และ 5 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 

5 และ 6 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1.  มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) 
ของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคู่มือ
ขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ครบถ้วน 

1.1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) 
ของหน่วยงานลงนามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
1.2 มีการระบุหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ (QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ 
(QMR) อย่างชัดเจน 
1.3  ประกาศหรือค าสั่ งหรือเอกสารมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ครบถ้วน  
1.4 กรณีคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบต้องด าเนินการมากกว่า 1 ระดับ เช่น               
PM-44 การควบคุมบันทึกคุณภาพ หน่วยงานระดับ
ส านัก/สถาบัน ต้องด าเนินการทั้งระดับส านักและ
ระดับงาน ให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง 2 ระดับ เพ่ือความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเป็นผู้รับผิดชอบคน
เดียวกันก็ได้ 
 

2. มีแผนการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน 
(PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบครบถ้วนและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบ 

2.1  แผนการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน 
(PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.2 ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ห รื อ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาแผนการด าเนินงานตามคู่มือ
ขั้นตอนการท างาน (PM) 
 

3. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานคู่มือ
ขั้นตอนการท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ครบถ้วน ทั้งกิจกรรมและช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

3.1 เอกสาร หลักฐาน แสดงผลการด าเนินงานตาม
คู่มือขึ้นตอนการท างาน (PM) ที่รับผิดชอบ ครบถ้วน
ทุก PM  
3.2 พิจารณากิจกรรมและช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
เทียบกับผลการด าเนินงาน ต้องตรงกัน 
 

 
 



 
39 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอน
การท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน 
ครบถ้วน 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการ
ท างาน (PM) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
4 . 2   ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ห รื อ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาผลการด าเนินงานตาม PM 
 

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ (QMRC) ของหน่วยงาน หรือจากผลการ
ด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงหรือพัฒนาหรือบริหาร 
แผนและผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

5.1  เอกสารที่แสดงถึงการปรับปรุงหรือพัฒนาหรือ
บริหาร แผนและผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  
5.2 รายงานสรุปผล/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผน 
5.3 แนวทาง/วิธีการ ในการพัฒนาแผนและผลการ
ด าเนินงาน 
 

6. มีผลการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน 
(PM) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนด ISO 
9001 

6.1 พิจารณาผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การ
ด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นไปตามเป็นไปตามข้อก าหนด ISO 9001 
6.2 ไม่พบข้อสังเกต (Obs.) จากการด าเนินงานตาม
คู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) 
6.3 ไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (NC/CAR) 
จากการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) 
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มิติที่ 5  มติิด้านพันธกจิหน่วยงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1     การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน/                 
วิทยาเขต 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51              

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 - 4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล  
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน/วิทยาเขต 

1.1 มีระบบและกลไกในการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน/วิทยาเขต 
1.2 มีแผนการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน/
วิทยาเขต 
1.3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน/วิทยาเขต 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา  

2.1 ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา 
2.2 ช่องทางในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จั ดบริ ก า ร ในข้ อ  1 - 3  ทุ ก ข้ อ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  3 . 5 1              
จากคะแนนเต็ม 5 

4.1 รายงานผลการประเมินของการจัดกิจกรรมและ
การให้บริการ 
- จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน/วิทยาเขต 
- การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

5.1 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมิน
จาก ข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น รายงาน
การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน โดยระบุแนว
ทางการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

6.1 ช่องทางการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า 
6.2 จ าแนกข้อมูลและความรู้ ที่ เป็นประโยชน์ที่
สถาบัน/วิทยาเขต ให้บริการแก่ศิษย์เก่า 
6.3 มีการประเมินผลการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.2     กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม 
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน/วิทยาเขต โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล                   

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 - 4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของสถาบัน/วิทยาเขต โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบัน/วิทยาเขต 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่

ก าหนดโดยสถาบัน/วิทยาเขต  
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

2.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่

ก าหนดโดยสถาบัน  
-  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

3.1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

4.  ทุกกิจกรรมที่ด า เนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล                   
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4.1 มีการประเมินผลความส าเร็จของทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
4.2 มีการสรุปข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 รายงานการน าผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  หรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ 

2. มีการส ารวจสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
       -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย ์
     เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
       -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
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  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 
     แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
     (Visiting Professor)   

3. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 - 4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล    

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค ์

1.1 แสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค ์
1.2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
1.3 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
2. มีการส ารวจสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์ เครื่องมือ 
หรือศูนยใ์ห้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
 -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
 -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)  

2.1 ส ารวจรายละเอียดของสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
 -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์ เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
 -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
 -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 

3. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3 .1  ระบบและกลไก/แนวทาง ในการจั ดสร ร
งบประมาณของสถาบัน/วิทยาเขต เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

4. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4 .1  ระบบและกลไก/แนวทาง ในการ จั ดสร ร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5.1 กระบวนการ/แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย 
5.2 วิธีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

6.1 ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
6.2 รายงานการด าเนินการตามระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิ จั ยหรื องาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.4     ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ                        

ในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมนิ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 - 4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 - 7 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือหลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

2.1 คณะกรรมการจัดแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งในแผนฯ ต้องระบุตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการตามแผนฯ 
 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดท าเป็นรายงาน 
 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

6.1 ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
6.2 กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

7.1 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
7.2 แสดงผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.5     การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (สกอ. 5.1-1) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนการด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด า เนินงานตาม                
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซี่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน    
 
 
 
 
 
 
 



 
52 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันในปีที่ผ่านมา  
2. มีผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน  
3. มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของสถาบันกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของสถาบันเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารพิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล    

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันในปีที่ผ่านมา 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน โดยการเปรียบเทียบผลแต่ละตัวบ่งชี้กับค่า
เป้าหมาย  
1.2 รายงานการประชุมผู้บริหารและสภาสถาบัน ที่
ระบุผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปปรับปรุง 
 

2. มีผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน 
2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
3. มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของสถาบันกับแผน                
กลยุทธ์ทางการเงิน 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบัน 
3.2 ประเมินความต้องการเงินทุนในระยะยาว
ครบถ้วนทุกกลยุทธ์ของสถาบัน 
3.3 ก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน 
3.4 กระบวนการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของสถาบันกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของสถาบันเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์ของสถาบันกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถาบัน 
4.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบัน 
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารพิจารณา 

5.1 กระบวนการการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
5.2 กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันลงสู่
หน่วยงานภายใน 
5.3 การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
5.4 ระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
5.5 แนวทางการผลักดันตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.6     การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1-2) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการวิคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ ตามข้อ 1 และข้อ 2 
4. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมของ
สถาบัน/วิทยาเขต 

5. มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในภาพรวมให้ผู้บริหารของสถาบัน/วิทยาเขต                  
ให้ข้อเสนอแนะและวางแผนการด าเนินงานในปีถัดปี  

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล    

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

1.1 มีประกาศ/หลักเกณฑ์/คู่มือการด าเนินงานจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ให้กับหน่วยงานระดับคณะ 
1.2 มีการบริการข้อมูลที่จ าเป็นที่หน่วยงานระดับคณะ
ต้องใช้ในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ
วิ เคราะห์สัดส่ วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.1 มีประกาศ/หลักเกณฑ์/คู่มือการด าเนินงาน
วิ เคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
2.2 มีการบริการข้อมูลที่จ าเป็นที่หน่วยงานระดับคณะ
ต้องใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
2.3 มีแนวปฏิบัติ/มาตรการที่ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ระดับคณะวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 

3. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับคณะ ตามข้อ 1 และข้อ 2 

3.1 มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระดับคณะ จัดท าต้นทุนต่อหน่วยและ
วิ เคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.2 มีแผนการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับคณะ  
 

4. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่ วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมของ
สถาบัน/วิทยาเขต 

4.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่า ใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมของ
สถาบัน/วิทยาเขต 
 

5. มีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินใน
ภ าพร วม ให้ ผู้ บ ริ ห า ร ขอ งสถ าบั น / วิ ท ย า เ ข ต                  
ให้ข้อเสนอแนะและวางแผนการด าเนินงานในปีถัดปี 

5.1 มติที่ประชุมที่ระบุข้อเสนอแนะและการวาง
แผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.7     การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1-3) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันโดยตรง     
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ก าหนดประเด็นความเสี่ยงของ
สถาบัน โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพันธกิจของสถาบันเป็นหลัก 

3. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง  

4. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบัน และถ่ายทอดให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแผน 

5. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล   

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
1 . 2  มี ก า ร ร ะ บุ ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ
สถาบัน 
1.3 มีแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
2. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน ก าหนดประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน 
โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ              
พันธกิจของสถาบันเป็นหลัก 
 

2.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ในการ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน 

3. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความ
เสี่ยง 
 

3.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 

4. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผน 

4.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
4.2 กระบวนการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

5. คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และรายงาน
ต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

5.1 กระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
5.2 กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
5.3 รายงานการประชุมหรือมติสภาสถาบัน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.8     การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (สกอ. 5.1-4) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีหลักการบริหารธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้
สถาบันเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
2. ผู้บริหารมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบัน/วิทยาเขต 
4. ผู้บริหารมีกระบวนการติดตามการด าเนินงานของสถาบัน/วิทยาเขต 
5. ผู้บริหารมีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน/วิทยาเขต และมีแนวทางการปรับปรุงการ

บริหารงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 

1.1 อธิบายการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

2. ผู้บริหารมีการประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 กระบวนการประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ 
2.2 หลักฐานของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ 
 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของสถาบัน/วิทยาเขต 

3.1 จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ของสถาบัน/วิทยาเขต 
3.2 ช่องทางการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่ม 
 

4. ผู้บริหารมีกระบวนการติดตามการด าเนินงานของ
สถาบัน 

4.1 กระบวนการติดตามการด าเนินงานของสถาบัน/
วิทยาเขต 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานของสถาบัน/วิทยาเขต 

5. ผู้บริหารมีการประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบัน/วิทยาเขต และมีแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารงานให้ดียิ่งขึ้น 

5.1 กระบวนการประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบัน/วิทยาเขต 
5.2 รายงานการประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบัน/วิทยาเขต 
5.3 แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบัน/
วิทยาเขตให้ดียิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.9     การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1-5) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน     
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในสถาบัน 
4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันด าเนินการจัดการความรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติตาม

ประเด็นความรู้ของสถาบัน 
5. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
 
แนวทางการประเมินผล   

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.2 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพิจารณาและก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ของสถาบัน 
1.3 รายงานการประชุมหรือมติการประชุมของ
ผู้บริหารของสถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 2.1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบันที่ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
สถาบัน 
2.2 รายงานการประชุมหรือมติการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน 
 

3. ก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภายในสถาบัน 

3.1 มีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานภายในสถาบัน 
3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่
ความรู้ในองค์กร 
 

4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันด าเนินการ
จัดการความรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติตามประเด็น
ความรู้ของสถาบัน 

4.1 แนวทางการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใน
สถาบันด าเนินการจัดการความรู้ เช่น ประกวดผลงาน
จากการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ประกาศยกย่องหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการความรู้
ได้เป็นอย่างดี  
4.2 กระบวนการสร้ างชุมชนนักปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน 
4.3 มีชุมชนนักปฏิบัติครอบคลุมตามประเด็นความรู้
ของสถาบัน 
 

5. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.1 มีการสรุปผลและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 
5.2 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้ในปีถัดไป 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.10    การก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1-6) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม ทั้ง
ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นอกจากนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสม เพ่ือให้มี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบัน 
2. มีคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ของสถาบัน 
3. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ               

สายสนับสนุนของสถาบัน 
4. ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ของสถาบัน 
5. มีการน าผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารหรือการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล    
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของสถาบัน 
 

1.1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันที่ผ่านการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
1.2 มีการถ่ายทอดแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบัน 
 

2. มีคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
สถาบัน 
 

2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้าน
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของสถาบัน 
2.2 มีการประชุมหรือมีกิจกรรมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
สถาบัน 
 

3. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ               
สายสนับสนุนของสถาบัน 
 

3.1 มีกระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของสถาบัน 
3.2 รายงานผลก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของสถาบัน ให้ผู้บริหารรับทราบ
เป็นระยะ 
 

4. ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของสถาบัน 
 

4.1 รายงานการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของสถาบัน 

5. มีการน าผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ 
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารหรือการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

5.1 แนวทางการปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
หรือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.11    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 5.1-7) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบัน
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน 

2. มีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มาวิเคราะห์และก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

5. มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันสู่สาธารณชน   
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล   
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน 

1 .1  มี ร ะบบการประกันคุณภาพที่ ใช้ กันอย่ า ง
แพร่หลายทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือระบบ
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
1.2 มีกลไกในการผลักดันการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน 
 

2. มีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่สถาบันก าหนด 
 

2.1 แนวทาง/วิธีการ/กระบวนการ ในการก ากับ
ติดตามหน่วยงานในสถาบัน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

3.1 กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ 
3.2 กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพ 
3.3 กระบวนการประเมินคุณภาพ 
 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน มาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
4.2 แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถาบัน 
4.3  แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  

5. มีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบันสู่สาธารณชน 

5.1 ช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสู่สาธารณชน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.12    ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 - 4 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

5 ข้อ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผล    
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมินผล 

1 .  มี ระบบและกลไกในการ ก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

1.1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2.2 รายงานผลการติดตามฯ 
2.3 รายงานการประชุม/มติที่ประชุม ของกรรมการ
ระดับสถาบัน 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

3.1 จ าแนกทรัพยากรที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ 
 
 

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่
ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันและสภาสถาบันพิจารณา 
 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5.1 มติที่ประชุมสภาสถาบัน 
5.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะ 
 

6 .  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

6.1 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ องค์ประกอบ            
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
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ส่วนที่ 3   
แนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 
ตารางวิเคราะห์ผลการปะเมิน 

มิติ / ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล           

ตัวบ่งชี้
ที ่1.1 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (มทร.อีสาน 2) 

        

  

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ           
ตัวบ่งชี้
ที ่2.1 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ         

  
ตัวบ่งชี้
ที ่2.2 

ระดับความส าเร็จของงาน
วิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน         

  
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

        
  

ตัวบ่งชี้
ที ่3.1 

ระดับความส าเร็จของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่3.2 

ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้         

  
ตัวบ่งชี้
ที ่3.3 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง         
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มิติ / ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที ่3.4 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน 
งานกิจกรรม 7ส (มทร.อีสาน 3)     

    

  

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาหน่วยงาน           
ตัวบ่งชี้
ที ่4.1 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

    

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่4.2 

ระดับความส าเร็จของการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่4.3 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการ
ท างาน (PM) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

    

    

  

มิติที่ 5  มิติด้านพันธกิจหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

        
  

ตัวบ่งชี้
ที ่5.1 

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สกอ. 1.4)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.2 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (สกอ. 1.5)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.3 

ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์(สกอ. 2.1) 

    

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.4 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)     
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มิติ / ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที ่5.5 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์  
(สกอ. 5.1-1)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.6 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
(สกอ. 5.1-2)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.7 

การบริหารความเสี่ยง  
(สกอ. 5.1-3)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.8 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล (สกอ. 5.1-4)     

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.9 

การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1-5) 
    

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.10 

การก ากับติดตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร  
(สกอ. 5.1-6) 

    

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.11 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ. 5.1-7) 

    

    

  
ตัวบ่งชี้
ที ่5.12 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3)     

    

  
ภาพรวม           

 
 หน่วยงานสายสนับสนุนควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เป็นรายตัวบ่งชี้  และรายมิติ รวมทั้งวิเคราะห์ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต 
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