


 

ค ำน ำ 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ควำมส ำคัญกับ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกร
ของส ำนักมีควำมตระหนัก และเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กำรก ำหนดนโยบำย พร้อมทั้ง
พัฒนำระบบและกลไก กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น  โดยยึดตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นหลัก และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)    

หลังจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
เรียบร้อยแล้วนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุม
ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 พร้อมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ รับทรำบและ
น ำไปวำงแผนกำรด ำเนินกำร ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ผู้บริหำร  บุคลำกร  และผู้ปฏิบัติงำนจะต้องท ำควำมเข้ำใจตั้งแต่กำรวำงแผน  
กำรด ำเนินงำนตำมแผน  กำรตรวจประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำ รวมทั้งกำรรวบรวมและกำรจัดเก็บ
หลักฐำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

รำยละเอียดตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ได้ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเล่มนี้  จะเป็นแนวทำงและสร้ำงควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้ปฏิบัติงำนของส ำนัก  ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคน ได้เป็นอย่ำงดี
และที่ส ำคัญเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย ตำมระบบและกลไกด้ำนกำรประกันคุณภำพฯ ที่ได้ ก ำหนดไว้     
โดยท ำให้ภำรกิจของมหำวิทยำลัยทุกด้ำนมีคุณภำพและตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ได้ตำม
ควำมมุ่งหวัง ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักและมหำวิทยำลัย 

 
 
 
     หน่วยประกันคุณภำพ 
       ธันวำคม  2555 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 
 
   

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

 เดิมชื่อห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ มีฐำนะเป็นแผนก สังกัดส ำนักงำนอธิกำร เปิดบริกำรเป็น 
ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ  พ.ศ. 2520 ณ  อำคำรศิลปะเดิม 
  ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำยังอำคำรหอสมุดใหม่ (อำคำรรูปหกเหลี่ยม ส ำนักศิลปวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ.วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)    
นับจำกนั้นมำ ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยล ำดับ 
 ปี  พ.ศ. 2538  ฝ่ำยหอสมุดได้รับงบประมำณเพ่ือสร้ำงอำคำรใหม่เป็นอำคำร 4 ชั้นปรับฐำนะจำก
ฝ่ำยหอสมุดเป็นส ำนักวิทยบริกำร ใช้งบประมำณ ก่อสร้ำงจ ำนวน  21 ล้ำนบำท และค่ำวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำ
อำคำร จ ำนวน 10 ล้ำนบำท และได้น ำเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้น และกรอกข้อมูล
ทรัพยำกรสำรนิเทศ และได้ใช้ระบบกำรสืบค้นจำกตู้บัตรรำยกำรควบคู่กันไปกับโปรแกรมดังกล่ำว  
 ปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนจำก CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro เขียนขึ้นเองโดยอำจำรย์จำก                                      
ภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม-คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นกำรตอบสนองผู้ใช้ได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็วง่ำย
และสะดวกยิ่งขึ้น  
 ปี พ.ศ. 2543 น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม-คืน  สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบำร์โค้ด และ
พัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีกำรรำยงำนสถิติข้อมูลสำรสนเทศและ
ประวัติกำรยืม-คืนของสมำชิกของห้องสมุดด้วย ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเพ่ิมขึ้น และเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 ปี พ.ศ. 2545 น ำโปรแกรมจัดเก็บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนีวำรสำรและกฤตภำค  
 ส ำนักเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนจัดตั้งขึ้นภำยในตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบัน
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2542  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำร
เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศมีภำรกิจหลักมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำงกำรติดต่อ 
สื่อสำรกับสถำบันโดยจัดท ำ Web site ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ Domain name www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบ internet, intranet ของนักศึกษำและบุคลำกร  ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของ
มหำวิทยำลัย    
 ปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ.  2547 และมีกำรรวมภำรกิจของ 
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คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

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

 

       
ส ำนักวิทยบริกำรและส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นส ำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Academic Resources  and  Information Technology Center)   
 ปี พ.ศ. 2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขึ้น
ใหม่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรระบบงำนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นภำรกิจ2 ด้ำน ได้แก่ 1) 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ ดูแลระบบกำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัยภำยใต้ Domain name 
www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบ internet, intranet ของนักศึกษำและบุคลำกร 
ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย  และดูแลระบบกำรให้บริกำร  wireless internet ในมหำวิทยำลัย   
และ 2) ด้ำนวิทยบริกำร คือ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่
ทันสมัยบริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรในหน่วยงำนและชุมชน รวมทั้งบริกำรศูนย์ให้กำรศึกษำ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรนิเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร  
จัดบริกำรสำรนิเทศที่หลำกหลำย  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้บริกำร
กำรสืบค้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ด ำเนินกำรงำนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำยของ
สถำบันอุดมศึกษำในเขตภำคเหนือตอนล่ำง โดยมหำวิทยำลัยนเรศวรเป็นแม่ข่ำย   
 ปี พ.ศ. 2549  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย   เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วน
รำชกำรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และภำยใต้ส ำนักงำนฯ มีงำน 
ได้แก่  งำนบริหำรและธุรกำร  งำนหอสมุดกลำง  งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัย
และพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย เป็นต้น 
 ปี พ.ศ.2550 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ได้ย้ำยส ำนักงำนไปที่อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ชั้น 1 เพื่อควำม
สะดวกในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักฯ 
 ปี พ.ศ.2552 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี ได้รับงบประมำณ 160 ล้ำนบำท เพื่อสร้ำงอำคำรใหม่เป็น
อำคำร 3 ชั้น ตรงบริเวณสนำมฟุตบอลเล็ก และงำนหอสมุดกลำงได้ด ำเนินกำรขอใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
WalieAotolibของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพ่ือทดแทน
โปรแกรมเดิม  
 ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ WalieAotolibของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
 ปี พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ไปอำคำร
วิทยบริกำร 1 และ 2 (ใหม่)  

สถานที่ตั้ง :มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  เลขท่ี  83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี - หล่มสัก  ต ำบลสะเดียง    
อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตั้งอยู่อำคำรวิทยบริกำร 1 ชั้น 1 
      งำนหอสมุดกลำง  ตั้งอยู่ที่ อำคำรวิทยบริกำร 1(3 ชั้น) 
      งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งอยู่ที่อำคำรวิทยบริกำร 2 ชั้น1 (3 ชั้น) และ
อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
      งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ตั้งอยู่ที่อำคำรวิทยบริกำร 2 ชั้น 1 
โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
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สัญลักษณ์ของส านัก  

สีประจ าส านัก:  สีม่วง 

ปรัชญา:  เทคโนโลยีทันสมัย  ประทับใจกำรบริกำร  มำตรฐำนศูนย์สืบค้นข้อมูล 

ปณิธาน : เป็นศูนย์กลำงบริกำรกำรสืบค้นข้อมูล และให้บริกำรเทคโนโลยีทันสมัย  
วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลำงบริกำรกำรเรียนรู้ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล”  
พันธกิจ 
          1.  สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
          2.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีหลำกหลำยแก่นักศึกษำ บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 
          3.  สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          4.  สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
          5.  บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย และบริหำรจัดกำร 
 เป้ำประสงค์ 

1.1 เป็นศูนย์กลำงบริกำรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
1.2 ผู้รับบริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้อย่ำงรวดเร็ว 
1.3 มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้และเอ้ือต่อกำรค้นคว้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 เป้ำประสงค์ 
  2.1  เป็นแหล่งกำรบริกำรวิชำกำร พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหน่วยงำนในท้องถิ่นและ
องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงำนในท้องถิ่นและ 
องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้ำประสงค์ 

3.1  เป็นแหล่งที่ให้บริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
3.2  เป็นแหล่งกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

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

 

- หนว่ยสำรบรรณ   
-หน่วยแผนและงบประมำณ   
-หน่วยกำรเงินและพัสด ุ      

-หน่วยบุคคล   
-หน่วยประชำสัมพันธ์   
-หน่วยประกันคุณภำพ   
-หน่วยอำคำรสถำนที่     

-หน่วยพัฒนำทรัพยำกร   
  สำรสนเทศ 
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร 
  สำรสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร 
  สำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
-หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง      
- หนว่ยโปรแกรมห้องสมุด 
  อัตโนมัต ิ

-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ

  

- หนว่ยบริกำรห้องปฏิบัติกำรอินเทอร์เน็ต 
- หนว่ยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- หนว่ยซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์    
- หนว่ยระบบเครื่องแม่ข่ำย      
- หนว่ยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์ภำยใน      
- หนว่ยพัฒนำระบบเครือข่ำย    
  คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยั  

- หน่วยควบคุมและบริกำรระบบสำรสนเทศ  
  ของมหำวิทยำลัย 
- หนว่ยวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร ์ 
  คอมพวิเตอร์ 
- หนว่ยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำน 
  ระบบเครือข่ำย 
- หนว่ยพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย 
- หนว่ยพัฒนำเว็บไซต์ ส ำนักและ 
  มหำวิทยำลัย 
- หนว่ยพัฒนำระบบส ำนกังำนอัตโนมัต ิ
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4  สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

เป้ำประสงค์ 
 4.1  สืบสำนและเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
          4.2  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์ 

5.1 มีกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
5.2 มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 
 เป้ำประสงค์ 
 6.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

6.2 บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรเป็น
ประชำคมอำเซียน 
 

โครงสร้างการบริหารงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
       

      
      
     

 
 

 

                      

 

 

 

 
  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บด ี

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนัก 

งำนหอสมุดกลำง งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งำนบริหำรและธุรกำร 
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บุคลากร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำนภำพปัจจุบัน มีต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 5  คน  
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 14 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร1คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว 13 คน รวมมีบุคลำกรทั้งสิ้น 35 คน จ ำแนกตำมต ำแหน่งและหน่วยงำน 

 

จ านวนบุคลากร 
                                                                                                                   (หน่วย:อัตรำ/คน) 

                                                                                                  

                        ต าแหน่ง 
หน่วยงาน 

อาจารย์ 
ประจ า 

ข้าราชการ / พนักงาน      ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น PC ต าแหน่งอื่นๆ 

1. งำนบริหำรและธุรกำร  2 1 2 1 4 10 
2. งำนหอสมุดกลำง 1 - 4 - 6 11 
3. งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 - 4 - 2 7 

4. งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร ์
    คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

1 - 5 - 1 7 

รวมท้ังสิ้น 5 1 15 1 13 35 
 
หมำยเหตุ  ต ำแหน่งอ่ืนๆ  15 คน ได้แก่  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 14 คน  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 1 คน   
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
และ มีส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำกองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  และตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพชรบูรณ์  โดยให้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 

       1. กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1.1 หน่วยสำรบรรณ 
1.2 หน่วยแผนและงบประมำณ 
1.3 หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
1.4  หน่วยบุคคล 
1.5 หน่วยประกันคุณภำพ 
1.6 หน่วยประชำสัมพันธ์ 
1.7 หน่วยอำคำรและสถำนที่ 

2. กลุ่มงำนหอสมุดกลำง  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
2.1 หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

  2.2 หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.3 หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.4 หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
2.5 หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง           
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2.6 หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ     
2.7 หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 

3. กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

3.1 หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรอินเทอร์เน็ต 
3.2 หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.3 หน่วยซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์    
3.4 หน่วยระบบเครื่องแม่ข่ำย 
3.5 หน่วยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์ภำยใน 
3.6 หน่วยพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย 

4. กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

4.1 หน่วยควบคุมและบริกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
4.2 หน่วยวิจัย จัดหำและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
4.3 หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย 
4.4 หน่วยพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย 
4.5 หน่วยพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักและมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1. ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ภารกิจหลักที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การ
สนับสนุนการศึกษาบัณฑิต  การวิจัย       การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2)  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นต้องรับการประกันของคุณภาพการศึกษา 

 3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต    ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน    ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ       การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

 4)  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information)ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนกัศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
 6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542   แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.  2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก    โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง   ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วย  โดยทุก
หน่วยระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง   มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  เพื่อให้

บทที่  2 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต   
ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยเทียบเท่า  และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

 2)  เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์(goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

 3)  เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดทีค่วร
ปรับปรุง  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที ่ ควร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 4)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าสถาบัน  
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 5)  เพ่ือให้หน่วยต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยที่เก่ียวข้อ  มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ      และ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยต้นสังกัด  โดยหน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม  และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.  2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง และ



    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ   
                                                                                                                                หน่วยประกันคุณภาพ 
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สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  (พ.ศ.2549-2553)  และการเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)  ในการประเมินรอบที่สามของสมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับ
สถาบันและคณะวิชา  แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด  นอกจากนั้น การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตา มประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2549) ดังต่อไปนี้ 
 1)  เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน  การจับผิด 
หรือการให้คุณ – ให้โทษ 
 2)  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง   (evidence – 
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
 3)  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
 4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย     ที่
เกี่ยวข้อง 
 5)  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   ให้เอกภาพเชิงนโยบาย   แต่ยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัติ โดยส านักสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของส านัก 
 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษา ที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษา แต่ละกลุ่มเหล่านี้ 
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์     การพัฒนาประเทศดี
ขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษา และสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจากภาคเอกชน  รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
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 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยา 15 ปี ดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4   กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี    
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วย ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น   2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2  เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการ 
ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนว
หน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ      การ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 
4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  5 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ    ทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึง  ความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้
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 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง 
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อย ของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา   ของชาติเพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ   และ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัว 
และต่อเนื ่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหล ัก เกณ ฑ ์ที ่เกี ่ย วข ้อ งก ับ การ จ ัด การศึกษาอ่ืน  ๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา  สามารถแสดงในแผนภูมทิี ่1 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงคท์ั้งในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 
 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจดัการศึกษา 

 

มาตรฐาน 
การสถาบนัอุดม 

 

หลกัเกณฑก์ ากบั 
มาตรฐาน รวมถึง 
มาตรฐานสถาบนัอุดม 
ศึกษาและกรอบ 
มาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพบณัฑิต 
 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น 
 

มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการการอุดมศึกษา 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ 
 

มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันา
สังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที ่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ ที่
ตรวจสอบได้ (accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุ
ให้หน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 



    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ   
                                                                                                                                หน่วยประกันคุณภาพ 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา  แต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 มีผลบั งคับใช้  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543  ได้มี
มติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็น  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา             

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท า  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมา
ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม  โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ
ไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วาง
ระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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  5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  1)  ระบบการประกันคุณภาพภายในของส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

     2)  ผลการปฏิบัติงานของส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

   3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

  5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
          1) ให้ส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น   โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษา จะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ให้ส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 3) ให้ส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา                                  
   4) ให้ส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  เห็นสมควร 

 ทั้งนี้ ให้แต่ละส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส านักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ส านักและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านัก 
หน่วยต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545 

5.1.4 การติดตามตรวจสอบ 
 การติ ดตามตรวจสอบของต้น สั งกั ด ให้ หน่ วยต้ น สั งกั ดของสถานศึ กษ า

ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 5.2  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

       5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ส านักอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่



    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ   
                                                                                                                                หน่วยประกันคุณภาพ 
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สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างาน ที่เริ่มต้นจากการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

           5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
   มาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)       ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

        ตัวบ่งชี้เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 5 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของส านักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่  (1) ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพ
นั้นๆได้ทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่ส านักจ าเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ประเมินกระบวนการยังได้น าเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่  4 เพ่ือ
ประโยชน์ของส านักในการน าตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้ 

      เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิ สมศ. 
ทั้งนี ้เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
   5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

         ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของส านักที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน
ทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยนี้  คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับส านัก  ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วย
หรืองาน  ไปจนถึงระดับส านัก  เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ    ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ 

        5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
      การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วย งานและส านัก ตลอดจนเป็น
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การปฏิบติังาน
ของส านกั   

การประเมิน
ตนเองของ
ส านกั   

ติดตามตรวจสอบ
โดยตน้สังกดัทุก 

3 ปี 

การติดตาม
ผล 

การตรวจเยีย่ม   
รายงานผลการ

ประเมิน รายงาน
ประจ าปี 

 

ขอ้มูลป้อนกลบั    

การประเมินคุณภาพภายนอก

ภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ขอ้มูลป้อนกลบั    

ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฎิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึง การปรับปรุงและพัฒนา 
 

6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 ระบุว่า “ให้หน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า 
“ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์   วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้    มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ   ด้วย
เหตุนี ้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั ้งปัจจัยน าเข้า   (input)  กระบวนการ  (process)       
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผล
การจัดการศึกษา  ดังนั้น  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภูมทิี ่2 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อส านักมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ าเป็นต้อง

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริการ
ส านัก หน่วยต้นสังกัด หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น 
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ส านักจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของส านักในทุก
องค์ประกอบคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับส านัก 
 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของส านักตามระบบและกลไกท่ีหน่วยนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและส านักที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 ทั้งนี้ ส านักต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้
ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
 2) เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่
ละสถาบัน 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น  จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น  4 
ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล(do) การ
ประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการ          
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัว
บ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยในส านักได้รับทราบและถือปฏิบัติ   โดยทั่วกัน
ก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
 D = กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ
เดือนที ่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 
 C =  กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับส านัก งานและหน่วย ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = กิจกรรมข้อที่  9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน   โดย
คณะกรรมการบริหารของส านักน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได ้

ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่หน่วยทุกแห่ง ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย  เพ่ือประโยชน์ของหน่วยในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหน่วยต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย   เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและ มีความเป็นสากล 
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.1 การเตรียมการของส านักก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

2.1.1 การเตรียมรายงานประจ าป ี
  ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้รูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common data 
set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้ง
เปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสาร
ให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วย ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะ
ผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 

ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพ
แต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของส านัก 

 
 2.1.2 การเตรียมบุคลากร 

ก. การเตรียมบุคลากรในส านัก ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ท าความ เข ้าใจ เกี ่ยวก ับการประเม ินค ุณภาพในประเด ็นที ่ส าค ัญๆ  อาทิ          

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2)  เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด

หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
3)  เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างใน

การด าเนินงานของทุกหน่วยในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4)  เน้นย ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุก

คนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
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 ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 
จ านวน 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1)  ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2)  ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของส านักเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน   

รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 
3)  มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้

ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
4)  ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน

ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 
5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ป ระเมินจะต้องสามารถ

ประสานงานแก้ไขได้ทันท ี
2.1.3  การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

   ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
1)  จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดยเป็นห้อง

ที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
2)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท า งานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
3)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4)  ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
5)  ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

 ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 2.1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
           ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
  คณะกรรมการประเมินระดับส านัก 

   -  มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน 
    -  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกส านักที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกส านักเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส านักที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร   ผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

    -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกส านักก็ได้ 
ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในส านักต้องอยู่นอกสังกัดส านักที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 



    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ   
                                                                                                                                หน่วยประกันคุณภาพ 
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  ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อม
ทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพ่ือเข้าไปศึกษา
รายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย  2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว (ID code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ ท าหน้าที่
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงาน
การประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ 

นอกจากนั้น  ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน ส านักกับ
คณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ  
ร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูล ที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

2.2 การด าเนินการของส านักระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เป ิดโอกาสให้บ ุคลากรท ุกคนได้ร ่วมรับฟ ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี ้ แจง

วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2)  บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า

เยี่ยมชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 3)  จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคล
หรือหน่วยที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยภายในตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 
      4)  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน   ส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 
      5)  บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

2.3  การด าเนินการของส านักภายหลังการประเมินคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารระดับส านัก  งานและหน่วย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
เข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง  และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
    2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าส านักชื่นชมผลส าเร็จ
ที่เกิดขึน้ และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
 3) หน่วย  งาน  และส านักควรให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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นโยบายการประกันคุณภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.  สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักและหน่วยงาน
ทุกงานภายใต้การด าเนินงานของส านัก เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบติดตามตรวจสอบ โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับส านัก เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจสอบและประเมินจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 3.  สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และระบบเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

 

 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยได้ก าหนด

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที ่ 1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 6  ข้อ 

 
(กอง
แผน) 

      - 
-  รองอธิการบดีฝา่ยววิจยั
และวางแผน 
- ผอ.กองนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที ่ 2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(สกอ.2.1) 

4  ข้อ  
(ส่งเสริม)  -  - - - - -  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ    

- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที ่ 2.2  อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
(สกอ. 2.2) 

ร้อยละ  4  
(กจ.) 

  
(กจ.)  - - -  -  รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

-  ผอ. ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.3  อาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(สกอ. 2.3) 

ร้อยละ  
48 

 
(กจ.) 

  
(กจ.)  - - -  -  รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

-  ผอ. ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที ่ 2.4  ระบบการ
พัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุน  (สกอ. 2.4) 

6  ข้อ 
 
(กจ.

,ส่งเสริม) 
  

(กจ.)  - - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
วางแผน 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 
-  ผอ. ส านักงานอธิการบด ี
- ผอ.กองนโยบายและแผน 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.5  ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  (สกอ. 2.5) 

6  ข้อ 
 

 
(วิทย

บริการ,
ส านักงาน

  -  - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
-  รองอธิการบดีฝา่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี

บทที่ 3  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้  

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้านการประกันฯ และนิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองอธิการบดี 
ที่ผลักดันและก ากับ 
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สูต

ร/
สา

ขา
วิช

า 

อธิการบดี) - ผอ.ส านักวิทยบริการฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.6  ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน    
(สกอ. 2.6) 
 

6  ข้อ  
(ส่งเสริม) 

 -  - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.7  ระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต         
(สกอ. 2.7) 
 

4  ข้อ  
(ส่งเสริม) 

 -  - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ    
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.8  ระดับ
ความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
(สกอ. 2.8) 
 

4  ข้อ 
 
(กอง

พัฒนา) 
 

 
(กอง
พัฒนา
) 

- - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.9  บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี (สมศ. 1) 
 

ร้อยละ  
80 

 
(ส่งเสริม)  -  - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.10  คุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 
 

ค่าเฉลี่ย  
4.00 

 
(ส่งเสริม,

งาน
บัณฑิต) 

 -  - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.11  ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ. 3) ร้อยละ  

20 

 
(งาน

บัณฑิต) 
 -  - - -  

(เฉพาะหลกัสูตรหรือคณะที่
เปิดสอนระดับปริญญาโท) 
-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 
 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.12  ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ ์ (สมศ. 4) ร้อยละ  

40 

 
(งาน

บัณฑิต) 
 -  - - -  

(เฉพาะหลกัสูตรหรือคณะที่
เปิดสอนระดับปริญญาเอก) 
-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 
 



               ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองอธิการบดี 
ที่ผลักดันและก ากับ 
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ุกห

ลัก
สูต

ร/
สา

ขา
วิช

า 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.13  ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
(สมศ.7)(หมายเหตุ  ไม่น าผลการ
ประเมินไปรวม) 

ร้อยละ  8  
(ส่งเสริม) 

  
-  - - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
-  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  2.14    การ
พัฒนาคณาจารย ์(สมศ. 14) 4 คะแนน  

(กจ.)  -  - - - - 
- รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.15 ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ (ก.พ.ร.3) 

ร้อยละ 60 

 
(งานวิเทศ
สัมพันธ์
,ส่งเสริม) 

 -  - - -  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-  ผอ.กองนโยบายและแผน 
- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  3.1  ระบบและ
กลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 

6  ข้อ 
 
(กอง

พัฒนา) 
 

 
(กอง
พัฒนา
) 

- - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักงานอธิการบด ี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  3.2  ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
(สกอ. 3.2) 5  ข้อ 

 
(กอง

พัฒนา) 
 

 
(กอง
พัฒนา
) 

- - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักงานอธิการบด ี
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  4.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์  (สกอ. 4.1) 

6  ข้อ 
 

(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -   

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  4.2  ระบบและ
กลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจยัหรอื
งานสรา้งสรรค์ (สกอ.4.2) 

4  ข้อ 
 

(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -   

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า   
(สกอ. 4.3) 

คะแนน
เฉลี่ย 4 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  4.4  งานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. 5) 

ร้อยละ  
20 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 



 

    
  คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2555 
 

             

28 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองอธิการบดี 
ที่ผลักดันและก ากับ 
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ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  4.5  งานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
(สมศ.6) 

ร้อยละ  
16 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.1 ระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
(สกอ. 5.1) 4  ข้อ 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -   

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. 5.2) 4  ข้อ 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -   

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.3  ผลการน า
ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
(สมศ. 8) 

ร้อยละ  
24 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.4  ผลการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 4  ข้อ 

 
(สถาบัน 
วิจัย) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.5  ผลการ
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนาสังคม (สมศ. 18.1) 4  ข้อ 

 
(กอง

พัฒนา) 
 

 
(กอง
พัฒนา
) 

- - - -  

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  5.6  ผลการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  (สมศ. 18.2) 4  ข้อ 

 
(สถาบัน 

วิจัย
,สถาบัน
เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

 - - - -  - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยฯ 
- รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภานิติการและบริการ
วิชาการชุมชน 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 



               ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองอธิการบดี 
ที่ผลักดันและก ากับ 

  ม
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วิท
ยา

ลัย
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ะท
ุกค

ณ
ะ 
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 าน
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 าน
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ริม
วิช
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  ส
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ม 

  ส
ถา

บัน
วิจ

ัยแ
ละ

พัฒ
นา

 

  ท
ุกห

ลัก
สูต

ร/
สา

ขา
วิช
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  6.1  ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม    (สกอ.6.1) 

4  ข้อ 
 

(ส านัก
ศิลปะ) 

 - - -  -  
-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักศิลปะ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  6.2  การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  (สมศ. 10) 

4  ข้อ 
 

(ส านัก
ศิลปะ) 

 - - -  - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  6.3  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.11) 

4  ข้อ 

 
(ส านัก
ศิลปะ,

ส านักงาน
อธิการฯ) 

  - -  - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.1 ภาวะผู้น า
ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.1) 4  ข้อ 

  
(กิจการ
สภา,งาน
ประชุม
และพิธี
การ) 

  - - - - - 

-  รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
สภา 
-  รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.2  การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

4  ข้อ 

 
(ส่งเสริม
,สถาบัน 
วิจัย) 

 - 

 
ประ 
เด้น
การ
เรียน
การ
สอน 

- - 

 
ประ 
เด็น
การ
วิจัย 

- 

-  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา 
-  ผอ.ส านกัส่งเสริมฯ 
- ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.3  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  (สกอ.7.3) 

4  ข้อ 

 
(ส านัก
วิทย

บริการฯ) 

 - -  - - - 

-   รองอธกิารบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 
- ผอ.ส านักวิทยบริการฯ 
  

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.4  ระบบ
บริหารความเส่ียง  (สกอ.7.4) 4  ข้อ 

 
(ส านัก 
งาน

อธิการฯ) 

      - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี
- ผอ.กองนโยบายและแผน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ปีการศึก 
ษา2555 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

รองอธิการบดี 
ที่ผลักดันและก ากับ 

  ม
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  ส
ถา

บัน
วิจ

ัยแ
ละ

พัฒ
นา

 

  ท
ุกห

ลัก
สูต

ร/
สา

ขา
วิช

า 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.5  การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน 
(สมศ. 12) 

4  คะแนน 
 

(กิจการ
สภา) 

-  - - - - - 
-  รองอธิการบดีฝา่ยกิจการ
สภาฯ 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  7.6  การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน  
(สมศ. 13) 

4  คะแนน 

 
(กิจการสภา
,งานประชุม
และพิธีการ) 

 
 
 
 

  - - - - - 

-  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  8.1  ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ   (สกอ. 
8.1) 

6  ข้อ 
 

(กองแผน,
งานคลัง) 

 

 
(กอง
แผน,
งาน
คลัง) 

    - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา 
 - ผอ.กองนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  9.1  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  (สกอ. 9.1) 

7  ข้อ 
 
(งาน

ประกัน) 
       

 -  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 9.2 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

3.51 
คะแนน 

(งาน
ประกัน)  -  - - - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ
และประกันคุณภาพฯ 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  10.1  ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลกัษณ์ (สมศ.16.1) 

4  ข้อ 
 
(กอง
แผน) 

 
 

 
(กอง
แผน) 

- - - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา 
-  ส านกังานอธิการบด ี
-  ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  10.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลกัษณ์ (สมศ.16.2) 4  คะแนน  

(ส่งเสริม) 
 -  - - - - - รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการฯ 

- ผอ.ส านักส่งเสริมฯ 

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่  10.3  ผลการ
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สม
ศ. 17) 

4  ข้อ 
 
(กอง
แผน) 

 
 
(กอง
แผน) 

- - - - - 

-  รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
วางแผนพัฒนา 
-  ส านกังานอธิการบด ี
-  ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

จ านวนตัวบ่งชี ้ 44 43 18 16 6 7 15 20  
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส ต้องด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
 
 

หน่วยงาน 
จ านวนองค์ประกอบ 

ที่ต้องด าเนินการ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 6 
 
รายละเอียดตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (1)  
 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 6 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (1) 
         2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)                                                                   
6 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (3) 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) 5 ข้อ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.7.4) 5 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ  (1) 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 6  ข้อ 
องค์ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1) 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 7 ข้อ 

                       

 



 

    
  คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2555 
 

             

32 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 หลักการ 

 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ          
6 ประการ คือ 

 1)  ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน    ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
  2)  ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551-2565 ) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้   
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน    
แก่สถาบันอุดมศึกษา 
  3)  ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์
จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือความเชื่อมโยงและ
ความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 
  4)  ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 
  5)  จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
  6)  เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และ
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรีและกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  ตามนิยาม      
ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
   2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาการศึกษา พ.ศ. 2553 

  3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565)  ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภการศึกษา 
  5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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   8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ . 2548 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
   9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
  1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพ่ือน ามาพัฒนา   
ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน   
ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้  เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพ       
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
  1.2.3 ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการและตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์  ซ่ึงมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4  ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้   
และนวัตกรรม 
  1.2.5 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณดังนี้ 
   1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ   มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
   2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
และคะแนน  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 3 ตัวอย่างเช่น 
 
ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51 

 
ค ะแ น น ที่ ได้       =        
               

 
ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62                
 

คะแนนที่ได้           =   
 

 
 

75.51 
X   5 =  3.78 

100 

34.62 
X   5 =  2.04 

85 
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ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08 
 

คะแนนที่ได้        =  
 

                                            
หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้ 
1)  ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน  5   

จะได้คะแนน 5 
2)  ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน  5  ค านวณ

คะแนนที่ได้ดังนี้ 
 
 
คะแนนที่ได้ =                    
 
 
 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม

ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
72.364   เป็น  72.36 
3.975   เป็น  3.98 

1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการ  
ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง     การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
2. ค าชี้แจงอ่ืนๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก ให้ส านักพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทโครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับระดับของหน่วยงาน  ที่รับการประเมิน   เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและ
ผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็น  การประเมินกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารส านัก เป็นต้น 

92.08 
X   5 =  5 

90 

                   ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ     
  ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
 

×  5 
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3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
ส านักอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินใน
รอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษา ที่ประเมิน ส าหรับ     
ตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 
3. นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งช้ี 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา  ที่ 
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
           (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
         - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
           ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต 
           ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

         - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้
 

 ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
                  FTES  =                                          

 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น 
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก  ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ศิษย์เก่า  สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ตลอดจนชุมชน  ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

FTES 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อน
หรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท า หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท า การประมวลผลรวมทั้ง
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้     
ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี ้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ   
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ    
และเอกชน  ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง     
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง        
จากองค์การภายนอกเป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (Good Governance)  ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10   องค์ประกอบ ดังนี้4  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบั ติ ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้ าประสงค์ที่ ชั ด เจน                     
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา ขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  และสร้างความเชื่อมั่น   ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 



               ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
                                                                                                                                                         หน่วยประกนัคุณภาพ 
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 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่สนองต่อ              
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู ้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ  โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 



 
 
 
 
 
                                

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
หลักการ 

 สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ส านักจะ
ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของส านัก ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับ กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารส านักเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิก  ทุกกลุ่มในส านัก และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน ชุมชน ผู้ใช้บริการ
และสังคมโดยรวม 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 
 

บทที่ 4  
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

    
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งช้ี จ านวน   1  ตัวบ่งช้ี   คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 
กระบวนการ 6  ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจหลัก  คือ           

1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย    
2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลักส านักจ าเป็นต้องมี การก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของส านัก เพ่ือให้ส านักด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส านักต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านัก 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของส านักแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารส านัก โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารของส านัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  5 พันธกิจ คือ 1) 

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 2)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 5 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน  

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารของส านักโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของส านัก โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของส านัก หากส านักได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  อยู่
แล้วตั้งแต่เริ่มต้น ส านักควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของ
ส านักหรือไม่หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในส านักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของส านักตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็น
การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของส านัก 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ 
คณะกรรมการบริหารของส านัก  พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว รวมทั้งหลักการ    และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธานและนโยบายของคณะกรรมการบริหารของส านักและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร 
หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

   1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy)  เพ่ือน าส านักไปสู่ความส าเร็จที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) ค ณ ะก ร รม ก ารค ว ร วิ เค ร าะห์ จุ ด แ ข็ ง  (strength) จุ ด อ่ อ น  (weakness) โอ ก าส 
(opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ  
ของส านัก อันได้แก่ 1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 2)พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่นักศึกษา 
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บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  4) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ส านักก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหวังของส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของส านัก 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 

2.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน 
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ 
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

  3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีทั้ง 5 พันธกิจ คือ 1) สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 2)พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทางวิชาการที่
หลากหลายแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้     
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 5 พันธกิจ 
ส านักควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 5 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
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เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้            
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาใน
ที่ประชุมส านักและท่ีประชุมสภาสถาบันเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา และมีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารและสภาสถาบัน 



 

    
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

หลักการ 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น ส านักจึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ 
ที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ได้แก่  1)  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  2) สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้และบริการการศึกษา และองค์ประกอบอ่ืนๆ  ตามที่เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7.กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี    คือ 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ 2.5) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ 2.5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า 6  ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 



           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                                    หน่วยประกันคุณภาพ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนการสอน ส านักควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในส านัก  
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต บริการพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตไร้สาย และการ
บริการเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องสมุด ห้องบริการอินเตอร์เน็ต  และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานบริการยืม-คืนห้องสมุด 
งานบริการคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอินเทอร์เน็ต การบริการวิชาการ การ
บริการฝึกอบรม 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคาร โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษา

ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่

ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 

 
 



 

    
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
หลักการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารของส านักท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของส านักให้มีประสิทธิภาพ  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐาน          

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 

ตัวบ่งช้ี      จ านวน   2   ตัวบ่งช้ี    คือ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ 7.3) 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 

กระบวนการ 5  ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ส านักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน   ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ  
ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ และ 
 



           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                                    หน่วยประกันคุณภาพ 

 

 

 

47 

 
ประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อย   

ต้องครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
1.1 ส านักควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน

ระบบสารสนเทศของส านักและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด

ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
- วัตถปุระสงค ์ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software(system  

software และ application software) database peopleware และ facilities อ่ืนๆ 
- งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
- การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อย    
ต้องครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
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ในเรื่องที่เป็นพันธกิจ   ของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน 
การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  รวมทั้งก าหนด

ระยะเวลา  ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งทีม่ีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของส านักควรด าเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ 
4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดมีการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นต้น  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4 
ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.7.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 
กระบวนการ 5  ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้ส านักมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของส านักตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง        

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของส านัก ตัวอย่างเช่น 
 



           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                                    หน่วยประกันคุณภาพ 
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- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร  ระบบงาน ระบบ

ประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของส านัก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักและสภาสถาบัน

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
 

หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในส านักในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของส านัก อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านักในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรภายในส านัก ทั้งๆ ที่
อยู่ในวิสัยที่ส านักสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของส านักในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. ส านักหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. ส านักหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงิน 
 ** หากส านักได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้

ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
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1. ส านักมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของส านัก 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง         

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน

ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของส านัก 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ

แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของส านัก 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส านัก 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร  ระบบงาน ระบบ

ประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของส านัก 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการจัดการ 
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น      

และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการบริการ รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร      
และทรัพย์สินของส านักเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที ่อุปกรณ ์วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ า ได ้
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3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง   

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต  โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการบริการของส านัก
ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในส านัก และด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การ
หยุด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ส านักจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักและสภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อสภา
สถาบัน 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักและสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ  
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักและสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการบริการที่เปลี่ยนแปลงไปภายในส านัก  



 

    
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของส านัก ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของส านักจะ

ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ฯลฯ ผู้บริหารส านักจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ส านักใช้
ส าหรับการสนับสนุนผลิตบัณฑิตต่อหัว รายได้ทั้งหมดของส านักหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน  สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการด้านการเงินของส านักที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้
 

ตัวบ่งช้ี   จ านวน   1  ตัวบ่งช้ี   คือ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 
กระบวนการ 6 ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผน
กลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
ส านักให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อ่ืน ๆ ทีส่ านักได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของส านักได ้
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เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านัก

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ

ส านักและสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน   

และความม่ันคงของส านักอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ : 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

ส านักที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของส านักให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของส านัก ส านักควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ส านักใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน   เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือส านักจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของส านัก 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านัก 
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่

ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
1.2 ส านักควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของส านัก และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณ
ในการด าเนินการตามแผน และ ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
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เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือส านักจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างก่อนที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของส านักในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของส านัก
ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้รายได้ รายจ่าย 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านัก
และบุคลากร 

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะน างบประมาณประจ าปี
เสนอคณะกรรมการบริหารส านักควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้ 

-  งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด 

-  เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของส านักแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาส านักแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
ส านักและสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย
งบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะ
ของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วส านักมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของส านักในช่วง
ถัดไป มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของส านัก คณะกรรมการบริหารส านักและสภาสถาบัน 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของส านักอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงาน
ที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างาน
อย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของส านัก 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
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6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน อย่างเป็นทางการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารของส านักและสภาสถาบันตาม
แผนที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ     

การพัฒนาคุณภาพของส านัก โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต  ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ส านักจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของส านัก 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี   จ านวน   1   ตัวบ่งช้ี   คือ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี เป้าหมาย หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ 
กระบวนการ 7  ข้อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของส านักตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึส านักต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของส านักให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
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ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของส านัก และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส านัก 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น          
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 
7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 

 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของส านัก และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 



 

    
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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1.1 ส านักควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของส านัก โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่
ส านักพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับส านัก หน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก ต้องให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีภายในส านัก 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับงานหรือหน่วยงานระดับส านัก  
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีส านักก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
3.1 ส านักอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด า เนินงานของ

ส านักเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 
และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของส านักควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้  ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนด้าน
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดย
มีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการบริหารส านัก



           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                                    หน่วยประกันคุณภาพ 
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และสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ในแต่ละป ีโดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ส านักหรือหน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านัก มีการพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส านัก 

ส านักควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของส านักเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจของ
ส านัก เช่น ผู้รับบริการงานวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของส านัก ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับส านักในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านักและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างส านัก ทั้งในส่วนของระดับส านัก หรือ
หน่วยงาน และอ่ืนๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยส านักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 
 

 
                                                                             

 
1. ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพนัธกิจหลกัท่ีส ำคญั 5 ประกำร คือ 1) สนบัสนุน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 2)พัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรท่ีหลำกหลำยแก่นักศึกษำ บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 3) สนับสนุนกำรศึกษำค้นควำ้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) สืบสำน
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 5) บริหำรจดักำรตำมหลกัธรร
มำภิบำล  และมีพันธกิจอย่ำงน้อยอีก 5  ประกำรท่ีจะสนับสนุนให้กำรขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุ
เป้ำหมำยได้ คือ 1) ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร 2) กิจกรรมกำรบริกำรทำง
วิชำกำร 3) กำรบริหำรและกำรจดักำร 4) กำรเงินและงบประมำณ  และ  5) ระบบและกลไกกำรประกนั
คุณภำพ ซ่ึงพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนบัสนุนจะตอ้งท ำงำนเช่ือมโยงบูรณำกำรทุกเร่ืองเขำ้ดว้ยกนัอย่ำง
เป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะส่งเสริมให้กำรจดักำรศึกษำของสถำบนัอุดมศึกษำมีคุณภำพได ้กำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำภำยในจึงพฒันำข้ึนโดยค ำนึงถึงองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 9 ดำ้น 
และองค์ประกอบท่ีส ำนักรับผิดชอบท่ีครอบคลุมทั้งพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนับสนุนไดแ้ก่ 1) ปรัชญำ 
ปณิธำน วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรด ำเนินกำร 2) กำรผลิตบณัฑิต  7) กำรบริหำรและกำรจดักำร  8) กำรเงิน
และงบประมำณ และ 9) ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 
 ดงันั้น ในกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ทำงส ำนกัจึงได้
ก ำหนด    ตวับ่งช้ีภำยใตอ้งคป์ระกอบคุณภำพกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 5 ดำ้น ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏใน
บทท่ี 3 เพื่อให้ส ำนกัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของส ำนกั ซ่ึง
สำมำรถสรุปไดต้ำมตำรำงท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่5  
การวเิคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
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ตารางที ่5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ 

 
ผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

 
1. ปรัชญำ ปณิธำน
วตัถุประสงคแ์ละแผน
ด ำเนินกำร 

- ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 - 
 

1 
 

2. กำรผลิตบณัฑิต ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 
 

- 
 

- 1 
 

7. กำรบริหำรและกำรจดักำร - ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 และ 
7.4 

- 2 
 

8. กำรเงินและงบประมำณ - ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 - 1 
 

9. ระบบและกลไกกำร
ประกนัคุณภำพ 

- ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 - 1 
 

รวม 1 5 - 6 

 
2. ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ .ศ.2545 มำตรำ 34 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำท่ีพิจำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำท่ีสอดคล้องกับ    
ควำมตอ้งกำรตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ดงันั้น    จึงไดมี้ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ืองมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ลงวนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2549  
ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำฉบบัแรกของประเทศไทย มำตรฐำนฉบบัน้ีประกอบดว้ยมำตรฐำน
ย่อย 3 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบณัฑิต  มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรกำรอุดมศึกษำ   และ
มำตรฐำนดำ้นกำรสร้ำงและพฒันำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
มีกำรบริหำรจดักำรอุดมศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำลและพนัธกิจของกำรอุดมศึกษำอยำ่งมี

ดุลยภำพ 
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ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา      มีกำรบริหำรจดักำร    
กำรอุดมศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำล  โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย  และควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำร  
มำตรฐำนน้ีมีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  มีควำมยืดหยุ่น
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของประเภทสถำบนัและสังคม เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน
อยำ่งมีอิสระทำงวชิำกำร 

2) มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ี มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบไดมี้กำรจดักำรศึกษำผำ่นระบบและวิธีกำร
ต่ำงๆ  อยำ่งเหมำะสมและคุม้ค่ำคุม้ทุน 

3) มีระบบกำรประกนัคุณภำพเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
อยำ่งต่อเน่ือง 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา กำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจของ
กำรอุดมศึกษำทั้ง 4 ด้ำนอย่ำงมีดุลยภำพ โดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือรวมพลงัจำกทุกภำคส่วนของ
ชุมชนและสังคมในกำรจดักำรควำมรู้ มำตรฐำนน้ีมีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีทนัสมยั เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม     
ตำมระดบัควำมเช่ียวชำญของประเภทสถำบนั มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งสถำบนัอุดมศึกษำกบั
ภำคธุรกิจอุตสำหกรรมทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งและควำมย ัง่ยืนของสังคม และ
ประเทศชำติ 

2) มีกำรสืบสำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อย่ำงเหมำะสม เพื่อประโยชน์ใน
กำรพฒันำสังคมและประเทศชำติ 

ดังนั้ น ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ          
จึงสำมำรถกระจำยตวับ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ดำ้น (ส ำนกั 5 ดำ้น 6 ตวับ่งช้ี) ลงในมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำแต่ละดำ้น เพื่อให้สถำบนัอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำบนั แต่ละแห่งดงัปรำกฏในตำรำงท่ี 5.2 
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ตารางที ่5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ
หรือผลลพัธ์ 

รวม 
 

1. มำตรฐำนดำ้นคุณภำพบณัฑิต - - - - 
2. มำตรฐำนดำ้นกำรบริหำร 
จดักำรอุดมศึกษำ 
     ก. มำตรฐำนดำ้นธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ 

- ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 7.3, 
7.4, 8.1 และ 9.1 

 
 

- 5 

        ข. มำตรฐำนดำ้นพนัธกิจ
ของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  - - 
 

1 
 

3. มำตรฐำนดำ้นกำรสร้ำง 
และพฒันำสังคมฐำนควำมรู้ 
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

- - - - 
 

รวม 1 5 - 6 
 

3. ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน     

กำรด ำเนินงำนอย่ำงครอบคลุมและมีสมดุลระหว่ำงมุมมองกำรบริหำรจดักำรด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 3  ด้ำน คือ        
ดำ้นกระบวนกำรภำยใน ดำ้นกำรเงิน และดำ้นบุคลำกร กำรเรียนรู้   รวมถึงนวตักรรม จึงสำมำรถกระจำย
ตวับ่งช้ีตำมองคป์ระกอบคุณภำพ 9 ดำ้น (ส ำนกั 5 ดำ้น 6 ตวับ่งช้ี) ลงในมุมมองดำ้นต่ำงๆ ท่ีกล่ำวขำ้งตน้   
ดงัปรำกฏในตำรำงท่ี 5.3 

ตารางที ่5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการทีส่ าคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านบริหาร 
จัดการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
หรือผลลพัธ์ 

รวม 

1. ดำ้นกระบวนกำร 
ภำยใน 

ตวับ่งช้ีท่ี 
2.5 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 
7.3, 7.4 และ 9.1  

- 5 

2. ดำ้นกำรเงิน - ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 - 1 
3. ด้ำนบุคลำกร  กำรเรียนรู้
และนวตักรรม 

- - - - 
 

รวม 1 5 - 6 
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4. ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดท ำ  มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2551 เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำสถำบนัอุดมศึกษำ    ตำมกลุ่ม
สถำบันท่ีมีปรัชญำ วตัถุประสงค์ และพนัธกิจในกำรจดัตั้ งท่ีแตกต่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ
ประสิทธิผลมำตรฐำนฉบบัน้ีประกอบด้วยมำตรฐำนหลกั 2 ด้ำน คือ มำตรฐำนด้ำนศกัยภำพ และควำม
พร้อมในกำรจดักำรศึกษำ และมำตรฐำนดำ้นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบนัอุดมศึกษำ   และก ำหนด
กลุ่มสถำบนัอุดมศึกษำเป็น 4 กลุ่ม ดงัรำยละเอียดท่ีระบุไปแล้วในบทท่ี  1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยำลยัชุมชน  
กลุ่ม ข สถำบนัท่ีเน้นระดบัปริญญำตรี กลุ่ม ค สถำบนัเฉพำะทำง และกลุ่ม ง สถำบนัท่ีเน้นกำรวิจยัขั้นสูง
และผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดบัปริญญำเอก 
 

มำตรฐำนสถำบนัอุดมศึกษำ ประกอบด้วยมำตรฐำนหลกั 1 ด้ำน และมำตรฐำนย่อยอีก
มำตรฐำนละ 3  ดำ้น ท่ีส ำนกัเก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 3 ด้าน 

    1.1) ด้านกายภาพ 
สถำบนัอุดมศึกษำมีอำคำรท่ีประกอบด้วยลกัษณะส ำคญัของอำคำรเรียนท่ีดี  มี

ห้องครบทุกประเภท  พื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรจดักิจกรรมทุกประเภทมีจ ำนวน
เพียงพอ     และเหมำะสมกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ จ ำนวนนกัศึกษำในแต่ละหลกัสูตร และจ ำนวนนกัศึกษำ
ตำมแผน  กำรรับนักศึกษำ ตำมเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอำคำรโดยประมำณ รวมทั้งตอ้งจดัให้มีห้องสมุดตำม
เกณฑ์มำตรฐำน มีครุภณัฑ์ประจ ำอำคำร ครุภณัฑ์กำรศึกษำ และคอมพิวเตอร์จ ำนวนเพียงพอต่อกำรจดั
กำรศึกษำ 

ทั้งน้ี อำคำรและบริเวณอำคำรจะตอ้งมีควำมมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะหรือควำม 
จ ำเป็นอยำ่งอ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

1.2) ด้านการเงิน 
สถำบนัอุดมศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนกำรเงินทั้งงบกำรเงินรวมและงบท่ีจ ำแนก

ตำมกองทุน มีแผนกำรเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัไดว้่ำสถำบนัจะสำมำรถจดักำรศึกษำไดต้ำมพนัธกิจ
และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนกำรพฒันำในอนำคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ผูเ้รียน และผูใ้ชบ้ริกำรอุดมศึกษำ สถำบนัมีกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินท่ีแสดงถึงกำรไดม้ำของรำยได้ รำยรับ 
กำรจดัสรร กำรใช้จ่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอย่ำงชัดเจน รวมทั้งกำรน ำรำยได้ไปลงทุน
ภำยใตก้ำรประเมินและวเิครำะห์ควำมเส่ียง มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบติังำนควบคู่
ไปกบักำรใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลำกรทุกระดบั 
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   1.3) ด้านการบริหารจัดการ 
สถำบนัอุดมศึกษำมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอด

วสิัยทศัน์ ค่ำนิยม ไปสู่กำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทำงเดียวกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ
ท่ีก ำหนดไว  ้โดยมีสภำสถำบันท ำหน้ำท่ีก ำกับ  นโยบำย กำรด ำเนินกำรตำมแผน  กำรบริหำรบุคคล             
กำรบริหำรงบประมำณและทรัพยสิ์น กำรบริหำรสวสัดิกำรท่ีจดัให้กับนักศึกษำและบุคลำกรทุกระดับ 
รวมทั้ งก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎ  ระเบียบ ข้อบังคบัและ
กฎหมำย  ท่ีก ำหนดไว ้มีกำรเผยแพร่ผลกำรก ำกบักำรด ำเนินงำนของสภำสถำบนัและกำรบริหำรจดักำรของ
ผูบ้ริหำร   ทุกระดบัสู่ประชำคมภำยในสถำบนัและภำยนอกสถำบนั ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำลท่ีประกอบดว้ย 
หลกัควำมโปร่งใส หลกัควำมรับผดิชอบ หลกักำรตรวจสอบได ้หลกักำรมีส่วนร่วม และหลกัควำมคุม้ค่ำ 
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