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คํานํา 

  

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่ ง ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ                      

ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือสนองตอเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมท้ัง กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ท่ีมุงเนนใหการจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สนองความตองการของสังคม และมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน รวมท้ังจัดทํา “คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”ฉบับแรกข้ึนใน

ปการศึกษา 2553 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีฉบับนี้ ไดปรับปรุงจาก

คูมือฉบับเดิมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและความเห็นชอบของผูปฏิบัติงานทุก

ฝาย ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน  การจัดทํา

รายงาน การประเมินตนเอง ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไดในทิศทางเดียวกัน 

ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุกทาน ในการ

รวมกันระดมความคิดเห็นและจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน และขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม หากทานเห็นวายังมีสิ่งใดท่ีควรปรับปรุงหรือ

พัฒนา โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ประวัติความเปนมาของสํานักงานอธิการบดี 

 จากจุดเริ่มตนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2518 ท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตจน

สรางความเชื่อถือตอเนื่องมาเปน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในป พ.ศ. 2531 และในป พ.ศ. 2548  

ไดปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เม่ือ

วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2548  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงได

รวมกลุม วิทยาเขตในกลุมภาคกลาง 3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา  

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน

วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   ท่ีเนนการปฏิบัติ  

ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดาน

วิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  

สํานักงานอธิการบดี เปนสวนราชการหนึ่งในโครงสรางของมหาวิทยาลัย  ทําหนาท่ีเปนหนวยงาน

กลางในการใหบริการ  ประสานงาน  สนับสนุนงานบริหาร  และสนับสนุนงานวิชาการในทุกๆ ดาน โดยมีการแบง

สวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้   

1. กองกลาง 

2. กองคลัง 

3. กองนโยบายและแผน 

4. กองบริหารงานบคุคล 

5. กองพัฒนานักศึกษา 

6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

8. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

9. สํานักคุณภาพการศึกษา 

ซ่ึงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีกอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือประสานนโยบายของ

มหาวทิยาลัยสูหนวยงานท่ีปฏิบัติโดยผานหนวยงานในสํานักงาน และประสานงานกับศูนยพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการ

บริหารงานภายใตนโยบายบริหารแบบกระจายอํานาจความรับผิดชอบ การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ มุงเนน

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียบรอย ถูกตองตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไวให นอกจากนี้สํานักงานอธิการบดียังมีหนาท่ีในการดูแลและพัฒนาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 

ใหเพ่ิมพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถรองรับการบริหารมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 

สํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดวิสัยทัศนและปณิธาของสํานักงานอธิการบดีตามภารกิจหลักของสํานักงาน

อธิการบดี  

 

 1.2 โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 1.2.1 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

สภาวชิาการ 

สํานักงานอธิการบดี 

สํานกัคุณภาพการศึกษา 

กองบริหารทรัพยากร 

วาสุกรี 

 

คณะ สถาบัน สํานัก 

ศิลปศาสตร 

เทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

วิทยาลยัการจัดการ 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

สงเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิจัยและพัฒนา 

กองบริหารทรัพยากร 

นนทบุรี 

กองบริหารทรัพยากร 

สพุรรณบุรี 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลัง 

กองกลาง 

หมายเหตุ :                          สวนราชการท่ีจัดตั้งโดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         สวนราชการท่ีจัดตั้งเปนการภายใน  

                         โดยสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  

- มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ โดยมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2552  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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1.2.2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี 

 

 สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดแบงสวนราชการ  โดยมี

หนวยงานภายใน  รวมท้ังสิ้น 9  หนวยงาน โดยมีโครงสรางการบริหารงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุร ี

 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

 

ผูอํานวยการกองกลาง 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

อธิการบดี 

 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 

รองอธิการบดี 

 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

 

ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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1.3 สถานท่ีตั้ง 

 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยหันตรา  เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา   

อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000 โทรศัพท (035)709103    

โทรสาร (035)709105  ซ่ึงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีท่ีตั้งดังตอไปนี้ 

 1. กองกลาง ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

อาคารศรีพิทยาคาร  ชั้น 2 เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา  อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท (035)70 9083  โทรสาร (035)709 105  VOIP 

: 10100 Email : gad@rmutsb.ac.th  www.gad.rmutsb.ac.th 

 2. กองคลัง  ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

อาคารศรีพิทยาคาร  ชั้น 2 เลขท่ี 60 หมู 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค) ตําบลหันตรา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 VOIP : 10200  www. financial.rmutsb.ac.th 

 3. กองนโยบายและแผน ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 3 เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา                          

อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท (035)70 9104 โทรสาร (035)709104 

VOIP : 10400   www.plan.rmutsb.ac.th 

 4. กองบริหารงานบุคคล ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 3  เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา                            

อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท (035)70 9104 โทรสาร (035)709 104  

VOIP : 10300  E-mail : personnel@rmutsb.ac.th  www. personnel.rmutsb.ac.th 

 5. กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา อาคาร 1 เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค) ตําบลหันตรา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท (035)70 9104  โทรสาร (035)70 9104   

VOIP : 10500 www. student.rmutsb.ac.th 

 6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทุบรี 

เลขท่ี 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  029691369-74

โทรสาร  0 2525 2682 VOIP : 20100  www. nonthaburi.rmutsb.ac.th 

 7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี  

เลขท่ี 450 หมู 6  ตําบลยานยาว  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72130 โทรศัพท (035)444301-3  โทรสาร   

(035)54 4299-300 VOIP : 40100  www.suphanburi.rmutsb.ac.th 

  

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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8.  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  ตั้ งอยูณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ  

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขท่ี 19 หมู 3 ถนนอูทอง ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท (035)252392, (035)324180  โทรสาร (035)252393  

www. wasukri.rmutsb.ac.th 

 9 .  สํ า นั ก คุณภาพการ ศึกษา  ต้ั งอยู ณ  มหาวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลสุ ว ร รณภู มิ   

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 3  เลขท่ี 60 หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – 

นครสวรรค) ตําบลหันตรา   อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000  

โ ท ร ศั พ ท  ( 0 3 5 ) 7 0 9 1 0 3  ต อ  3 8 1 1   โ ท ร ส า ร  ( 0 3 5 ) 7 0 9  1 0 5   VOIP:1004 0  

E-mail.:qa-rmutsb@hotmail.co.th www. qa.rmutsb.ac.th 

 

1.4   วิสัยทัศน   ปณิธาน  พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค   ตัวช้ีวัดเปาประสงค  

และกลยุทธหลัก  ตัวช้ีวัดเปาหมายกลยุทธ  สมรรถนะหลักของบุคลากร Core Competency 

วิสัยทัศน        

 เปนหนวยงานชั้นนําดานการบริหารจัดการและการใหบริการ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ปณิธาน 

 มุงม่ันปฏิบัติงานและใหบริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

มีธรรมาภิบาล  

พันธกิจ 

1. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ประสานพันธกิจและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ยกระดับขีดความสามารถใหเปนสํานักงานอธิการบดีท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค              

1. กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีใชเทคโนโลยีสนเทศ สรางความพึงพอใจแก

ผูรับบริการ 

2. บุคลากร มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จากวัฒนธรรมแหงการเรียนรู บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความสุข   

ตัวช้ีวัดเปาประสงค     

 1. รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

 2. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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กลยุทธหลัก  

1. พัฒนากระบวนการใหบริการ และระบบการบริหารจัดการ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

2.  สงเสริมสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานใน

ลักษณะ Multi-skills และประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานสมรรถนะ โดยใชแนวคิด Performance 

Management System  

3. เสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  

4. สราง และสงเสริมใหมีบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเต็ม

ศักยภาพและมีความสุข 

5. สรางเครือขายของสํานักงานอธิการบดี และองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพัฒนาการใหบริการและ

บริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดเปาหมายกลยุทธ 

1.จํานวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีครบถวน เปนปจจุบัน มีความเชื่อมโยง

และมีประโยชนตอการตัดสินใจ 

2. รอยละของความสําเร็จของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการหรือการลดรอบระยะเวลา 

3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

4. รอยละของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู 

5. รอยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรตอการปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

6. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกันระหวางเครือขาย     

สมรรถนะหลักของบุคลากร Core  Competency   

1. การใฝรู  

2. การคิดเชิงระบบ   

3. การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ   

4. การเปนมืออาชีพ 

5. การมีจิตสาธารณะ   

 

1.5 ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

 15.1 คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

1. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

2. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  กรุดพันธ กรรมการ 

3. อาจารยรสสุคนธ  แยมทองคํา  กรรมการ 

4. ผศ.ชาญณรงค  ศรีทรงเมือง  ผูอํานวยการกองกลาง  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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5. นางไสว  เทศพันธ   ผูอํานวยการกองคลัง 

6. นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

7. นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

8. นายอนนท  บูชาพันธ   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

9. นายจิระวัฒน  ใจออนนอม  ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

10. ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

11. ผศ.สุรพล สังฆโสภณ   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

12. ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา  

 

 15.2 คณะผูบริหารหนวยงาน 

1. ผศ.กฤษฎี สุขฉายี   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

2. ผศ.ชาญณรงค  ศรีทรงเมือง  ผูอํานวยการกองกลาง  

3. นางไสว  เทศพันธ   ผูอํานวยการกองคลัง 

4. นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

5. นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

6. นายอนนท  บูชาพันธ   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

7. นายจิระวัฒน  ใจออนนอม  ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

8. ผศ.อภิชาติ พรหมโชติ   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

9. ผศ.สุรพล สังฆโสภณ   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

10. ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา  
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บทท่ี 2 

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของสํานักงานอธิการบดี  
 

2.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน

ของสํานักงานอธิการบดี ตามระบบและกลไกท่ีหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดกําหนดข้ึนรวมกัน 

ท้ังนี้เพ่ือใหหนวยงานไดทราบสถานภาพท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมินและ

หนวยงานท่ีรับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ท้ังนี้ สํานักงานอธิการบดีตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอน

สิ้นปการศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดี ดังนี้ 

1. เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานอธิการบดีได

ทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม 

2. เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสงให

มหาวิทยาลัย และเผยแพรตอสาธารณชนได ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน โดยยึดตามแนวทางของวงจรคุณภาพ PDCA มาโดยตลอด พอสรุปโดยสังเขปได ดังนี้ 

PLAN (P) 

1. การดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ใชปการศึกษา คือ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม              

ป (x)  ถึง 31 กรกฎาคม ป (x+1) โดยใชกรอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. สํานักงานอธิการบดี จะดําเนินการจัดทํารางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  

ของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา x โดยอิงจากแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ และนําเขาท่ีประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 

3. นําแผนการดําเนินงานท่ีผานการพิจารณาจากท่ีประชุมผูบริหารสํานักงานอธิการบดีดําเนินการ

เผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ และถือปฏิบัติ 

DO (D) 

1. กิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพยึดตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว และยึดหลักการของการมีสวน

รวมทางความคิดของคณะกรรมการในการดําเนินงานตามแผน 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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2. กิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันของทุกปการศึกษา คือ 

2.1 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน 

2.2 จัดประชุมเก่ียวกับการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

2.3 สงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

 

CHECK (C) 

1. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและหรือ

ภายนอก 

2. มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินและนําผลการพิจารณาพรอมขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒินําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมกันของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือถือปฏิบัติและสงใหแกสํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตอไป 

Action (A) 

หนวยงานดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เพ่ือรายงานใหแกสํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิไดทราบตอไป 

 

2.2 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557 

เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย          

จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2557 

(คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ท่ี 001/2558   ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2558) รายนามดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ประธานกรรมการ 

1.2   ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 

1.3   ผูอํานวยการกองคลัง     กรรมการ 

1.4   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 

1.5   ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

1.6   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 

1.7   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  กรรมการ 

1.8   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี  กรรมการ 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 10 ~ 
 



1.9   ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกร ี  กรรมการ 

1.10  อุปนายกสโมสรนักศึกษา ศูนยหันตรา   กรรมการ 

1.11  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

1.12  หัวหนางานประกันคุณภาพ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.13  นายพัฒนพล  แกวยม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 มีหนาท่ี    

1. กําหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานอธิการบดี 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี

3. กําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานอธิการบดี 

  4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

  5. กํากับ ดูแล ติดตาม  การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

 6. พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 

 

 2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

  2.1    ผูอํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ  

2.2    นางสาวรัชชนันท  ดีมาก    กรรมการ 

2.3    นางสาวภาวิณี  ชูนุย    กรรมการ 

2.4    นางสาวสุภาพ  โสมนัสสา    กรรมการ 

2.5    นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล    กรรมการ 

 2.6    นางสาวอารยี  บุษบา    กรรมการ 

2.7    นางนิศานาถ  ศรีสังวร     กรรมการ 

2.8  นางสาวธัญญารัตน  พงษจินดา   กรรมการ 

2.9  นางกันยา  นวนพิจิตร    กรรมการ 

2.10  นายสุวสันต  กะมล     กรรมการ 

2.11  นางสาวพัชรนันท  วงศสิงห    กรรมการ 

1.12  หัวหนางานประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

1.13  นายพัฒนพล  แกวยม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    

1. ทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบด ี

  2. วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบด ี

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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 3. ดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 4. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้  

 5. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงาน

อธิการบดี เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ และเผยแพรตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

ภาระงาน  

  คณะกรรมการจะไดรับภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เรื่อง เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ขอ ๓ (๗) เทากับ ๖ ชั่วโมงปฏิบัติจริงตอการประชุม ๑ ครั้ง  

(คิดเปนภาระงานเทากับ ๐.๔ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห ตอภาคการศึกษาปกติ) 
 

2.3 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดตระหนักถึงความสําคัญและ

ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสําคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 โดยสํานักงานอธิการบดีมุงม่ันท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยางยั่งยืน ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดานการประกัน

คุณภาพเปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังสํานักงานอธิการบดี จึงไดกําหนดนโยบายดานประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี  

1) สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือเปนเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานในการพัฒนา

และบริหารสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

3) สงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ 

โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีและใชกระบวนการประกัน

คุณภาพเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน  

 4) สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดานการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงใหเกิดวัฒนธรรมการทางานขององคกร และนําไปสูการสรางนวัตกรรม

หรือแนวปฏิบัติท่ีดีหรือมีผลการดําเนินงานดานตางๆ ท่ีกอใหเกิดการยกระดับคุณภาพของหนวยงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี เพ่ือนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู  

5) สงเสริมการเผยแพรขอมูลอันเปนผลจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพ่ือแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคม 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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บทท่ี 3 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบด ี 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สําหรับคณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แบบบูรณาการตัวบงชี้ของ สกอ. และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให

คณะ/หนวยงานใชเปนกรอบและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ตอไป  

โดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีไดใหความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังกลาว ประกอบดวย 5 องคประกอบ 22  ตัวบงชี้ แยกตามระดับการประเมินนั้น 

สํานักงานอธิการบดี จัดเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเทียบเทาคณะวิชา ซ่ึงไดดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด 

สอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 9 หนวยงาน 

ไดรวมกันกําหนดกรอบการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานรับผิดชอบรวม ในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี  

ปการศึกษา 2557 เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2557 

ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีนําไปเปนเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพตอไป 

 

3.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี 

พิจารณาจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกรอบการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี มีการทบทวนหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/หนวยงานรับผิดชอบรวม คาเปาหมาย และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

สํานักงานอธิการบดีตามหนังสือท่ี ศธ 0585.01/431 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2558 เรื่อง การพิจารณาคูมือตัวบงชี้

และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ของสํานักงานอธิการบดี (เห็นชอบตาม

หนังสือท่ี ศธ 0585.23/198 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคูมือตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคาเปาหมาย ประจําปการศึกษา 2557 ของสํานักงานอธิการบดี) 
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3.2 ประเภทตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี กําหนดชนิดตัวบงชี้ออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้                

เชิงปริมาณ  ดังนี้ 

1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5

ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวา ผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนน

เทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบ ท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึงอยูใน

รูปรอยละ หรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ

หรือ คาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยาง เชน 

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51 

คะแนนท่ีได = 75.51 × 5 / 100 = 3.78    

ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62  

คะแนนท่ีได = 34.62 X 5 / 85  = 2.04 

ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉลี่ย คือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท เปนคะแนน 5 

ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาท (ตอคน) 

คะแนนท่ีได = 152,500.35 × 5 / 200,000 = 3.81 

ตัวอยางท่ี 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08 

คะแนนท่ีได 5 = 92.08 × 5 / 90 = 5 

 

3.3 หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉล่ียเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปน คะแนน 5 จะไดคะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได 

ดังนี้ 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ X 5 

คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ 

         

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการ

ปดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 72.364 เปน 72.36       

3.975 เปน 3.98 
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กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือ

ดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

3.4 คําช้ีแจงในการนําตัวบงช้ีไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ( 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  
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บทท่ี 4 

ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สํานักงานอธิการบด ี

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ไดกําหนดองคประกอบ 5 องคประกอบ มีตัวบงชี้บังคับท้ังหมด 13 ตัวบงชี้ และใหหนวยงานเลือกตัวบงชี้

เพ่ิมเติมตามภารกิจ/อัตลักษณ ของหนวยงาน โดยสํานักงานอธิการบดี มีตัวบงชี้ตามภารกิจ จํานวน 9 ตัวบงชี้ 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 22 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

รวบรวมเปน

รายงาน สอ. 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ (ตัวบงชี้บังคับ 1 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5 ทุกหนวยงาน กผ. 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก  (ตัวบงชี้บังคับ 3 ตัวบงชี้ คือ 2.1  2.2  และ  2.3) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

การบริการแบบกัลยาณมิตร  

3.51 

คะแนน 
5 ทุกหนวยงาน กก. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการและ

กิจกรรม 

รอยละ 95 4 ทุกหนวยงาน กผ. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน  

5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

ตัวบงชี้ท่ี   2.4  ระบบและกลไกการ

พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห 

SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา

เพ่ือใหบรรลุตามตัวบงชี้และเปาหมายของ

แผนกลยุทธ(สกอ. 5.1 ขอ 1 ระดับ

สถาบัน) 

8 ขอ 5 กผ. กผ. 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

รวบรวมเปน

รายงาน สอ. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระบบและกลไกการ

กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

(สกอ. 5.1 ขอ 2 ระดับสถาบัน) 

6 ขอ 5 กค./คณะ กค. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.6 ระบบและกลไกการ

บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(สกอ. 1.4 ระดับสถาบัน) 

6 ขอ 5 กพ. กพ. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.7 ระบบและกลไกการจัด

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน) 

6 ขอ 5 กพ. กพ. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.8 ระบบและกลไกการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนตอแผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร 

(สกอ. 5.1 ขอ 6 ระดับสถาบัน) 

5 ขอ 4 กบ. กบ. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.9 ระดับความสําเร็จของ

การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

(สกอ. 6.1 ระดับหลักสตูร) 

2 คะแนน 2 กก. กก. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.10 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการ

ดําเนินงานของสถาบัน 

(สกอ. 4.1 ระดับสถาบัน) 

6 ขอ 5 กก. กก. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.11 ระบบและกลไกการ

บริหารความเสี่ยงตอผลการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของสถาบัน 

(สกอ. 5.1 ขอ 2 ระดับสถาบัน) 

 

 

6 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 18 ~ 
 



ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

รวบรวมเปน

รายงาน สอ. 

ตัวบงชี้ท่ี  2.12 ระบบและกลไกการ

กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

สถาบันกําหนด 

(สกอ. 5.1 ขอ 7 ระดับสถาบัน) 

9 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบงชี้บังคับ 5 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1   ภาวะผูนําของผูบริหาร

ทุกระดับของหนวยงาน   
6 ขอ 4 ทุกหนวยงาน กบ. 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การพัฒนาหนวยงานสู

องคกรแหงการเรียนรู   
5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ระบบบริหารจัดการความ

เสี่ยงของหนวยงาน  
6 ขอ 5 สคศ. สคศ. 

ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ระบบและกลไกการพัฒนา

บุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพ่ือ

พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  (ตัวบงชี้  

มทรส. 

5 ขอ 4 กบ. กบ. 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการของหนวยงาน  
5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน 

สคศ.(หลัก) 

กผ./กค./กบ.(รวม) 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ (ตัวบงชี้บังคับ 1 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1   ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ   
5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน กค. 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบงชี้บังคับ 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1   ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   
9 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2 การสงเสริมการ

ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

รวบรวมเปน

รายงาน สอ. 

ภายใน  

ตัวบงชี้ท่ี  5.3 การสงเสริมการ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 ขอ 5 ทุกหนวยงาน สคศ. 

ผลการประเมินตนเอง 22 ตัวบงช้ี 4.68   

ระดับคุณภาพ ดีมาก   

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

หลักการ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน  เพ่ือเปนเปาหมายในการ

ทํางานท่ีชัดเจน ท้ังนี้ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน อาจมีการปรับเปลี่ยนได เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย นักศึกษา ชุมชน และผูใชบริการไดรับทราบ ปรัชญา ปณิธาน และ

วิสัยทัศนของหนวยงาน ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน 

และหนวยงานตองจัดทําแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน

ของหนวยงาน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. คูมือการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  ฉบับปการศึกษา 2557 

 

ตัวบงช้ีจํานวน  1  ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน    

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก : กองนโยบายและแผน 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :   

สํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสํานักงานอธิการบดีจําเปนตองมี

การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหสํานักงานอธิการบดี

ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณ และจุดเนน กลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง (กลุม ค2)  

มีคุณภาพเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ

สํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนดังกลาวแลว 

จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และ

สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

เกณฑมาตรฐาน   :  8  ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของหนวยงาน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจของหนวยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง

และรายงานผลตอผูบริหาร 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

8. มีการนําผลมาพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัตกิารประจําป 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 8 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  โทรศัพท  :  08-1946-4107 

       E-mail    :  patthanapong@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวรัชชนันท  ดีมาก   โทรศัพท  :  08-4939-6391 

       E-mail    :  pucca_2515@hotmial.com 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
หลักการ 

หนวยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิถูกกําหนดไวในโครงสราง 

การบริหารงาน เพ่ือรับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ

อาศัยอํานาจในการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ ในการบริหารจัดการใหเกิดผล

ในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงานจึงตองมีระบบและกลไก

ในการใหบริการตามเปาหมายของหนวยงาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนํามาใชใน

การพัฒนางานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในปนั้นๆ 

3. โครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ีไดความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

4. อํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

5. แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานท่ีสนองตอแผนพัฒนา วิสัยทัศน และพันธกิจของ

หนวยงานตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 

6. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ตัวบงช้ีบังคับจํานวน  12   ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงานการบริการ 

แบบกัลยาณมิตร  

ตัวบงชี้ท่ี  2.2   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม  

ตัวบงชี้ท่ี  2.3   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงาน  

 ตัวบงชี้ท่ี   2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของ

สถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตาม 

ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระบบและกลไกการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลทางการเงิน  

 ตัวบงชี้ท่ี  2.6 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงชี้ท่ี  2.7 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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 ตัวบงชี้ท่ี  2.8 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตอแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

 ตัวบงชี้ท่ี  2.9 ระดับความสําเร็จของการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ตัวบงชี้ท่ี  2.10 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการดําเนินงานของสถาบัน 

 ตัวบงชี้ท่ี  2.11 ระบบและกลไกการบรหิารความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน 

 ตัวบงชี้ท่ี  2.12 ระบบและกลไกการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันกําหนด  

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการ 

แบบกัลยาณมิตร  

 

ชนิดของตัวบงช้ี     :   ผลผลิต  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   กองกลาง 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :  

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของการใหบริการของสถาบัน/

สํานักพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยจําแนกตามกลุมผู ใชบริการคือ                         

1. อาจารย  2. นักศึกษา 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. บุคคลภายนอก และจําแนกตามภารกิจท่ีตองใหบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน/การบริการ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประเด็นท่ีสําคัญ 

คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ  โดยมุงเนนการบริการเพ่ือใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ เกิดทัศนคติท่ี

ดีตอการรับบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด อันจะนําไปสูภาพลักษณท่ีดีกับองคกร 

การบริการ  หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ อันเปนการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือ เก้ือกูล     

เอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความเปนธรรมและเสมอภาค 

กัลยาณมิตร หมายถึง มิตรแท เพ่ือนแท เพ่ือนท่ีคอยชวยเหลือเพ่ือนอยางจริงใจโดยไมหวัง 

สิ่งตอบแทน เปนมิตรท่ีหวังดี มีสิ่งดีๆ ใหกันดวยความจริงใจ 

คุณสมบัติของ กัลยาณมิตร (อางอิงจาก หลักกัลยาณธรรม 7 ประการ ) 

1. นารัก หมายถึง เปนบุคคลท่ีเห็นแลวสบายใจ ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา ดูแล เอาใจใส 

กระตือรือรน และเต็มใจบริการ 

2. นาเคารพ หมายถึง เปนบุคคลท่ีประพฤติตนสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนเปนท่ีพ่ึงใจ

และปลอดภัย เปนกันเอง ใชวาจาสุภาพ 

3. นายกยองหรือเทิดทูน หมายถึง เปนผูมีความรูและภูมิปญญาแทจริง ท้ังเปนผูฝกอบรม และ

ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยความซาบซ้ึงภูมิใจ สามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดอยางเหมาะสม 

4. รูจักพูดใหไดผล หรือฉลาดพูดแนะนําตักเตือน หมายถึง เปนบุคลท่ีรูจักพูดชี้แจง ใหเขาใจ             

มีความสามารถพูดโนมนาวใหทําตามในสิ่งท่ีดี รูวาเม่ือไหรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาว

ตักเตือน เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

5. อดทนตอถอยคํา หมายถึง เปนบุคคลท่ีพรอมจะรับฟง คําปรึกษาซักถาม คําเสนอแนะ 

วิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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6. แถลงเรื่องท่ีลึกลํ้าได หมายถึง สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอน เปนผูท่ีสามารถอธิบายเรื่อง

ยุงยากซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป  

7. ไมชักนําไปทางเส่ือม หมายถึง ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปทางเสื่อมเสีย ใหคําแนะนํา

ท่ีเปนประโยชน  

 

การประเมิน  

ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน โดยจะตองครอบคลุมประเด็น

ท่ีสําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ  กลุมผูใชบริการคือ 1. อาจารย 2. นักศึกษา 3. บุคลากรสาย

สนับสนนุ  4. บุคคลภายนอก และจําแนกตามภารกิจท่ีตองใหบริการ 

 

เกณฑการประเมิน 

            ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีผลการ

ประเมินในภาพรวมไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ชาญณรงค  ศรีทรงเมือง  โทรศัพท  :  08-1946-4903 

       E-mail    :  chanmuang@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางนิศานาถ  ศรีสังวร     โทรศัพท  :  08-7070-1147 

       E-mail    :  Nongni24@hotmail.com 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรม  

 

ชนิดของตัวบงช้ี    :   ผลผลิต 

ผูรับผิดชอบหลัก :   กองนโยบายและแผน 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :    

หนวยงานสนับสนุนมีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรม เพ่ือบรรลุประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 

เกณฑการประเมิน  :   รอยละ 

 มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวรอยละ 

100 เทากับ 5 คะแนน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

80 85 90 95 100 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  โทรศัพท  :  08-1946-4107 

       E-mail    :  patthanapong@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุวรัชต ดีมาก   โทรศัพท  :  08-4939-6391 

       E-mail    :  pucca_2515@hotmial.com 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

 

ชนิดของตัวบงช้ี      :   ผลผลิต  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :      

 เพ่ือผลักดันใหหนวยงานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใน 

การใหบริการ หรืองานท่ีมีคุณภาพใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษา พัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุด หรือรวม

ไปถึงเพ่ือใหการบริการแกผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามระยะเวลาและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การใหบริการดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ

คาดหวังของผูใชบริการเพ่ือสรางความไววางใจในคุณภาพของการใหบริการ  

เกณฑมาตรฐาน   :  5  ขอ 

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

2. มีการวิเคราะหคําอธิบายลักษณะงาน เพ่ือกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานแผนงานการ

ดําเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง 

กลั่นกรองและพัฒนามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวพัชรนันท  วงศสิงห  โทรศัพท  :  08-1852-7234 

       E-mail    :  phatcha.w1976@gmial.com 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4    ระบบและกลไกการพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT 

   กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน 

   และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตามตัวบงช้ี 

   และเปาหมายของแผนกลยุทธ (สกอ.ระดับสถาบัน ตัวบงชี้ 5.1 ขอ 1)  

 

รอบปประเมิน   :   ปงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก   :   กองนโยบายและแผน 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มี

คุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เปนตน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะตอง

คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของ

สถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

 แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ

สถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้ เ พ่ือวัดระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ  โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ

แผนปฏิบัติการประจาํป 

 แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง  แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปน

แผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการ

หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จ

ของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น  รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา

โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงาน

และสรางความเชื่อม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา   

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 8.  มีการนํ าผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ ง                

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  โทรศัพท  :  08-1946-4107 

       E-mail    :  patthanapong@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวรัชชนันท  ดีมาก   โทรศัพท  :  08-4939-6391 

       E-mail    :  pucca_2515@hotmial.com 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5   ระบบและกลไกการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ 

   ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน   

 

ชนิดตัวบงช้ี      :  กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบหลัก     :  กองคลัง 

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ

ทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ท่ี สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันให

สามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงิน

รายไดอ่ืน ๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุก

พันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการ 

ใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดนการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานทางการเงินและความ

ม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

 

 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นางไสว   เทศพันธ   โทรศัพท  :  08-3136-8218 

       E-mail    :  tedpun.s@gmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางกันยา  นวนพิจิตร   โทรศัพท  :  08-9219-0529 

       E-mail    :  saraoad@hotmail.com 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6         ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

(สกอ. 1.4  ระดับสถาบัน) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบ  :   กองพัฒนานักศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   

หนวยงานควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการ

บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

 

เกณฑมาตรฐาน  :  6 ขอ 

1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน  

2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา  

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

5.  นําผลการประเมินจากขอ 4  มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

6.  ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา  

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 1 

ขอ 

การดําเนินการ 2 

ขอ 

การดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

การดําเนินการ  

5 ขอ 

การดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นายอนนท  บูชาพันธ  โทรศัพท  :  08-1780-2662 

       E-mail    :  anonbu@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุภาพ โสมนัสสา   โทรศัพท  :  08-9800-7839 

       E-mail    :  guidance_rmutsb@hotmail.com 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.7     ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

(สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบ  :   กองพัฒนานักศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   : 

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปน

กิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

เกณฑมาตรฐาน  : 6  ขอ 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน  

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน  

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป  

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 1 

ขอ 

การดําเนินการ 2 

ขอ 

การดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

การดําเนินการ 5 

ขอ 

การดําเนินการ 6 

ขอ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นายอนนท  บูชาพันธ  โทรศัพท  :  08-1780-2662 

       E-mail    :  anonbu@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  โทรศัพท  :  08-6003-4136 

       E-mail    :  pramkamon.pissy@hotmial.com 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ี  2.8    ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  

   ตอแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  

(สกอ. 5.1 ขอ 6 ตัวบงชี้ระดับสถาบัน)  

 

ชนิดของตัวบงช้ี        :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก     :   กองบริหารงานบุคคล 

คําอธิบายตัวบงช้ี        

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยอยาง

เหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการ

ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น              

ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน :  7 ขอ 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร                 

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย โทรศัพท  :  08-1946-0925 

       E-mail    :  pacha_d24@yahoo.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภาวิณี  ชูนุย   โทรศัพท  :  08-3596-4620 

       E-mail   :  sakae-17@hotmail.com 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 37 ~ 
 



ตัวบงช้ีท่ี 2.9  ระดับความสําเร็จของการบริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

 (สกอ. 6.1 ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร)  

 

ชนิดของตัวบงช้ี        :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก     :   กองกลาง   

ผูรับผิดชอบรวม   :   กองทรัพยากรวาสกุรี   กองทรัพยากรนนทบุรี  และ กองทรัพยากรสพุรรณบุรี 

คําอธิบายตัวบงช้ี      

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมดานกายภาพ เชน อาคาร

เรียน สนามกีฬา หอประชุม หองสมุด หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษาฯลฯ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกและบริการ เชน หองพยาบาล หองบริการนักศึกษา สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีพักผอน สถานท่ีออกกําลัง

กาย บริการสืบคนขอมูล โรงอาหาร พนักงานทําความสะอาด ฯลฯ ดานสาธารณูปโภคและความปลอดภัย เชน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปด การจัดการขยะ ระบบดับเพลิง ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี

ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

        ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

เกณฑการประเมิน : 
0 1 2 3 4 5 

* ไมมีระบบ 

* ไมมีกลไก 

* ไมมีแนวคิดในการ 

  กาํกับติดตามและ  

  ปรับปรุง 

* ไมมีขอมูลหลักฐาน 

* มีระบบ มีกลไก 

* ไมมีการนําระบบ 

  กลไกไปสูการ 

  ปฏบิัติ/ดําเนินงาน 

 

* มีระบบ มีกลไก 

* มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

* มีการประเมิน

กระบวนการ 

* ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา/

กระบวนการ 

* มีระบบ มีกลไก 

* มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

* มีการประเมิน

กระบวนการ 

* มีการปรับปรุง/

พัฒนา/

กระบวนการ   

* มีระบบ มีกลไก 

* มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

* มีการประเมิน

กระบวนการ 

* มีการปรับปรุง/

พัฒนา/

กระบวนการจาก

* มีระบบ มีกลไก 

* มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

* มีการประเมิน

กระบวนการ 

* มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ

กระบวนการจากผล
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   จากผลการ

ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 

* มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

การประเมิน 

* มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

* มีแนวทางปฏบิัติที่

ดีโดยมี หลักฐาน

เชิงประจักษณ 

ยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏบิัติที่ดี

ไดชัดเจน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ชาญณรงค  ศรีทรงเมือง  โทรศัพท  :  08-1946-4903 

       E-mail    :  chanmuang@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวธัญญารัตน  พงษจินดา  โทรศัพท  :  08-3890-4764 

       E-mail    :  May_taya@hotmail.com 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.10    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอการดําเนินงาน 

ของสถาบัน  (สกอ. 4.1 ระดับสถาบัน) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี     :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก     :   กองกลาง  

คําอธิบายตัวบงช้ี   

หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ขอ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 1 

ขอ 

การดําเนินการ 2 

ขอ 

การดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

การดําเนินการ 5 

ขอ 

การดําเนินการ  

6  - 7 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ชาญณรงค  ศรีทรงเมือง  โทรศัพท  :  08-1946-4903 

       E-mail    :  chanmuang@rmutsb.ac.th 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวอารีย  บุษบา   โทรศัพท  :  08-0900-1592 

       E-mail    :  aree2557.b@hotmail.com 

 

 

  
คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 40 ~ 
 



ตัวบงช้ีท่ี 2.11    ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงตอผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

    ของสถาบัน  (สกอ. 5.1 ขอ 2 ตัวบงชี้ระดับสถาบัน)  

 

ชนิดของตัวบงช้ี         :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก     :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

เพ่ือใหสถาบันมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการ

ฟองรองจากกการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) 

เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได 

โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มี

ความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ

สถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 6 ขอ 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 

  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบคุลากร 

  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

  ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวพัชรนันท  วงศสิงห  โทรศัพท  :  08-1852-7234 

       E-mail    :  sujire2003@hotmial.com 

 

 

 

 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.12  ระบบและกลไกการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน 

   สถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี 

    สถาบันกําหนด (สกอ. 5.1 ขอ 7 ตัวบงชี้ระดับสถาบัน) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   ผลผลิต  

ผูรับผิดชอบหลัก     :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบันตองสรางระบบ

และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกัน

คุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี

นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานักใหเปนวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสู

ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 43 ~ 
 



ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 5 

องคประกอบคุณภาพ 

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต 

และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม

รวมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร

ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสิริพร  เรืองสุรัตน   โทรศัพท  :  08-1809-5320 

       E-mail    :  siriponrmuts@hotmial.com 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ  

หลักการ 

สํานัก /สถาบันตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันทํา

หนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ สํานัก/สถาบันจะตองบริหารจัดการดาน

ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา รับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

ตัวบงช้ีจํานวน  4  ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู   

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

ตัวบงชี้ท่ี  3.5  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหนวยงาน  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  

 

ชนิดของตัวบงช้ี      :    กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   กองบริหารงานบุคคล 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :  

 ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ ผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงานนั้นๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา 

ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ

แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปสูทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญ

รุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน  :  7 ขอ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับท่ีกําหนดไวครบถวนและมี 

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนได

สวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารของหนวยงานและผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

1. การกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบ

ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพงานท่ีปฏิบัติ ในมิติตางๆ ไดแก 1) มิติการพัฒนาองคกร 2) มิติการ

พัฒนาหรือปรับปรงุกระบวนการหลักของหนวยงาน และ 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย 

2. ระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุก

ระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

3. ระบบฐานขอมูลของหนวยงานท่ีทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ  

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธ และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการ

ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 

4. การกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือ

ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ และกลไกภายในเพ่ือการสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง

บุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวของ 

5. การประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสําคัญของหนวยงานอยางครบถวน  การติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมท้ังแจงผลการดําเนินงานไป

ยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

6. ระบบการสื่อสาร 2 ทางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะ

ทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

7. การถายทอดความรูแกผูรวมงาน ท่ีเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หรือ

เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

8. การนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและถายทอดประสบการณรวมกัน

ระหวางผูปฏิบัติงาน 

9. การดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

10. การติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของหนวยงาน 

11. ผลการประเมินการบริหารของหนวยงาน 

12. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย โทรศัพท  :  08-1946-0925 

       E-mail    :  pacha_d24@yahoo.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภาวิณี  ชูนุย   โทรศัพท  :  08-3596-4620 

       E-mail   :  sakae-17@hotmail.com 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู   

 

ชนิดของตัวบงช้ี     :     กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :    สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี    : 

 กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย  การระบุความรู  

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธี

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน  :  5  ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

และภารกิจของหนวยงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน ตามประเด็นความรูท่ี

กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากความรู ทักษะ ของผู มีประสบการณตรง(tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล และแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน

ลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

1. การกําหนดเปาหมายของการจัดการความรูของหนวยงาน กระบวนการจัดการความรู และ

กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

2. การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรูภายในหนวยงาน อาทิเชน การสงเสริมใหมี

ชุมชนนักปฏิบัติ และเครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน   

การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 

3. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 

การเผยแพรความรู เพ่ือใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

4. การกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดการความรูของหนวยงาน วิเคราะหสังเคราะหความรูจากแหลง

เรียนรู หรือจากบุคคล มาจัดเก็บเปนระบบ และเผยแพรความรู  รวมท้ังนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนกับ

หนวยงาน หรือขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนๆ และติดตามและวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรู สรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาหมายของหนวยงาน 

5. กลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุง

และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหนวยงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายสุวสันต  กะมล   โทรศัพท  :  08-8460-0991 

       E-mail    :  pae_sksu@hotmail.com 

 

 

 

 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระบบบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน  

 

ชนิดของตัวบงช้ี    :    กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :    สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :  

 หนวยงานควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม 

และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เพ่ือให

ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได โดย

คํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ  

มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ

หนายงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  :  6  ขอ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและผูท่ีรับผิดชอบ

ตามภารกิจหลักของหนวยงานเปนคณะกรรมการ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางนอย 3 ดาน จาก

ความเสี่ยงตอไปนี้ 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและและธรรมาภิบาล 

6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

7) ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก 

การวิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในหนวยงานในรอบป

การประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง 

ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถานบัน อันเนื่องจากจากความบกพรองของหนวยงานในการ

ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวพัชรนันท  วงศสิงห  โทรศัพท  :  08-1852-7234 

       E-mail    :  phatcha.w1976@gmail.com 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

 

ชนิดของตัวบงช้ี     :   กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   กองบริหารงานบุคคล 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนไดถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับพันธกิจและ

เปาหมายของสถาบัน องคกรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน  : 7 ขอ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรของหนวยงานสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรของหนวยงานนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรของหนวยงาน และดูแลควบคุมใหบุคลากรของ

หนวยงานถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา  : 

 1. แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 3. สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรของหนวยงานสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 

~ 52 ~ 
 



 4. ระบบการติดตามใหบุคลากรของหนวยงานนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ 

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 5. การใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรของหนวยงาน และดแูลควบคุมใหบุคลากรของ

หนวยงานถือปฏิบัติ 

 6. การประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

 7. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย โทรศัพท  :  08-1946-0925 

       E-mail    :  pacha_d24@yahoo.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภาวิณี  ชูนุย   โทรศัพท  :  08-3596-4620 

       E-mail   :  sakae-17@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหนวยงาน  

 

ชนิดของตัวบงช้ี    :   กระบวนการ   

ผูรับผิดชอบหลัก  :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีสอดรับกับนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร  เพ่ือการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและการประเมินการดําเนินงาน 

ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดย

ประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมท้ัง

การวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอรรวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการ

ทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ 

ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

เกณฑมาตรฐาน: 5 ขอ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารตามพันธกิจของหนวยงาน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายพัฒนพล  แกวยม   โทรศัพท  :  09-0975-9722 

       E-mail    :  rus.qa@hotmail.com 
คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนจะไดมาจาก

งบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน คาหนวยกิต 

คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน 

ผูบริหารหนวยงานในมหาวิทยาลัย จะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพ่ือการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการ

วิเคราะหทางการเงิน เชน งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ

งบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพ

เชิงการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตองใชเม็ดเงินอยางคุมคา 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

5. รายงานงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 

 

ตัวบงช้ีจํานวน  1  ตัวบงช้ี 

  ตัวบงชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   

 

ชนิดของตัวบงช้ี      :    กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   กองคลัง 

คําอธิบายตัวบงช้ี    :  

 หนวยงานในมหาวิทยาลัย จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี

แผนกลยุทธทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของ

หนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณ

แผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง

เปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง

รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินได 

เกณฑมาตรฐาน :  5   ขอ 

1. มีการวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

2. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงาน

และบคุลากร 

3. มีการจัดทํารายงานการใชจายเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนด 

5. มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานการใชจายเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  นางไสว   เทศพันธ   โทรศัพท  :  08-3136-8218 

       E-mail    :  tedpun.s@gmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางกันยา  นวนพิจิตร   โทรศัพท  :  08-9219-0529 

       E-mail    :  saraoad@hotmail.com 
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องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนา

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

ตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ตัวบงช้ีจํานวน  1  ตัวบงช้ี 

  ตัวบงชี้ท่ี  5.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   

  ตัวบงชี้ท่ี  5.2 การสงเสริมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

  ตัวบงชี้ท่ี  5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา   

 

ชนิดของตัวบงช้ี      :  กระบวนการ  

ผูรับผิดชอบหลัก  :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

อธิบายตัวบงช้ี       :  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงสถาบันตองสรางระบบ

และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกัน

คุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี

นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชน ใหม่ันใจไดวา สถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 เกณฑมาตรฐาน  :   9 ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณหรือภารกิจหลักของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานตามกําหนดเวลา และ 3) การ

นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช

บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานและมี

กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสิริพร  เรืองสุรัตน   โทรศัพท  :  08-1809-5320 

       E-mail    :  siriponrmuts@hotmial.com 

  

คูมือตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธกิารบดี ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การสงเสริมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  :  สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :   

ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา โดย สกอ. กําหนดใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยใหแลว

เสร็จ และสงผลประเมินให สกอ. ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายนของทุกป 

 เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงกําหนดใหคณะ/

หนวยงานเทียบเทา จัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารองรับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานในสวนกิจกรรม 5ส+3 มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน (SOP) และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และใหใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

เกณฑมาตรฐาน :  5 ขอ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

2. มีการสงแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีหนวยงานกําหนด 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลการ

ประเมินความสําเร็จมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาในรอบปตอไป 

5. มีการสงรายงานการประเมินตนเองตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ/หนวยงาน

เทียบเทากําหนด ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 

1 ขอ 

ดําเนินการ 

2 ขอ 

ดําเนินการ 

3 ขอ 

ดําเนินการ 

4 ขอ 

ดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเหตุ : 

 1. กําหนดเวลาการจัดสงรายงานการประเมินตนเองตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ใหมหาวิทยาลัยใหยึดตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 2. วันท่ีสงรายงานการประเมินตนเอง ใหยึดวันท่ีลงรับรายงานการประเมินตนเองของสวนงานตางๆ 

ท่ีสํานักคุณภาพการศึกษาประทับบนปกรายงานการประเมินตนเอง 

 3. กรณีท่ีสงแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองเกินกวา

ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหไดคะแนนศูนย (0) 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผศ.ดร.เสนีย  พวงยาณี  โทรศัพท  :  08-6833-8745 

       E-mail    :  seneermutsb@hotmail.com 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพัฒนพล  แกวยม   โทรศัพท  :  09-0975-9722 

       E-mail    :  rus.qa@hotmial.com 
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ตัวบงข้ีท่ี 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  :   สํานักคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :   

เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในดานกิจกรรม 5ส+3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(SOP) และการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ/หนวยงานเทียบเทา มีความครบถวนตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน และมีการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรองรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานเทียบเทา  

ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 

เกณฑมาตรฐาน :  5 ขอ 

1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษาท่ีผานมา ไปจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพและคณะกรรมการประจําหนวยงานใหความเห็นชอบ 

2.  มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพท่ีกําหนดไวในขอ 1 

3.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือ

พิจารณา 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และนําผลการประเมินแผนพัฒนา

คุณภาพพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพ่ือพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 

1 ขอ 

ดําเนินการ 

2 ขอ 

ดําเนินการ 

3 ขอ 

ดําเนินการ 

4 ขอ 

ดําเนินการ 

5 ขอ 
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บทท่ี 5 

แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2557 

 
ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานอธิการบดี 

5.1 การเตรียมการของสํานักงานอธิการบดีกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 

5.1.1 การเตรียมรายงานประจาํป หรือ รายงานการประเมินตนเอง 

ก. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบ

การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 

1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลา

เดียวกับท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุใน

รายงานการประเมินตนเอง 

2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ 

จัดเอกสารใหอยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด

หนวยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกัน

ในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบท่ีสะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทาง

นี้เปนท่ีนิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับ

ตางๆ ไดในคราวเดียว 

5.1.2 การเตรียมบุคลากร 

ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบันควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือ 

การสัมภาษณ โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสรางความ

กระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจ

ประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
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ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 

จํานวน 1-3 คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้   

ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด 

2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยงานและสถาบัน เพ่ือสามารถ

ใหขอมูลตอผูประเมิน รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการ ขอมูล

เพ่ิมเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะ

เชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถาบัน วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมิน

กําหนด 

5) เม่ือมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถ

ประสานงานแกไขไดทันที 

5.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 

ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก

โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณ เครื่องเขียนในหองทํางานและ

อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพท พรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ

ใกลเคียง 

4) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน 

ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด

เพ่ิมเติม 

ข. หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน 

การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

5.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งและหนวยรับประเมินจัดสงใหคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ ท้ังนี้แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดังนี้ 

1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของภาควิชา 

หรือ หนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซ่ึงสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ตองผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัด

ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ผูปฏิบัติหนาท่ีกองเลขานุการคณะกรรมการ เปนผูท่ีผานการอบรม

หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดข้ึน 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของคณะวิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมิน

ของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง  

ซ่ึงสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอก

สถาบันก็ได  ในกรณีท่ีเปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานตองเปนผูท่ี

ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

- ผูปฏิบัติหนาท่ีกองเลขานุการคณะกรรมการ เปนผูท่ีผานการอบรม

หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดข้ึน 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 

สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึน

บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

- ผูปฏิบัติหนาท่ีกองเลขานุการคณะกรรมการ เปนผูท่ีผานการอบรม

หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดข้ึน 

ข. มหาวิทยาลัย คณะ-หนวยงานเทียบเทาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ทราบวา คณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมท้ังจัดสง username และ 

password (ยกเวนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน) และคูมือการใชระบบ ใหคณะกรรมการประเมินฯ  

ทุกทานและทุกระดับทราบ เพ่ือเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยม 

อยางนอย 2 สัปดาห  โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว  

(ID code) ใหดวย เพ่ือใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน  

(common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ 

เขาสูระบบ นอกจากนั้น 
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ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาท่ีประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับ

คณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ

รวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลท่ี

คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ เปนตน 

5.2 การดําเนินการของสํานักงานอธิการบดี ระหวางการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา

เยี่ยมชมหรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้เพ่ือประสานงานกับบุคคล

หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพ่ือนําการ เยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจน

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน               

สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ 

เม่ือสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

5.3 การดําเนินการของสํานักงานอธิการบด ีภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังผูเก่ียวของนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ เขาสูการประชุม

หรือสัมมนาระดับตางๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจ

จัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีตอง

ดําเนินการ  กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่นชม

ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) สํานักงานอธิการบดีควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
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บทท่ี 6 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
  

 ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กิจกรรมหนึ่ ง ท่ีสํา คัญมาก คือ การประเ มินตนเอง  

(Self Assessment) เพ่ือศึกษา วิเคราะห และประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงานของตนเอง โดยเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  และผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยมีการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report)  เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือแจงใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบและ

เสนอตอผูบริหารองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน รายงานการประเมินตนเองเปนเอกสารท่ี

จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากท่ีไดดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษามาแลว

ระยะเวลาหนึ่ง และเปนเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก  
 

6.1 วัตถุประสงคของรายงานการประเมินตนเอง 

 1. นําเสนอขอมูลของหนวยงาน โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร และสถานภาพปจจุบัน 

 2. รายงานผลการดําเนินงานหรือความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ

คุณภาพหรือปจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหนวยงานกําหนด 

 3. วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมท้ังเสนอจุดแข็ง จุดออน และขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนาองคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งข้ึน และแนวทางการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

 4. เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 5. เผยแพรผลการดําเนินงานเสนอแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  
 

6.2 ข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 1.  ข้ันเตรียมการ 

  1.1 สถาบัน/สํานัก กําหนดบุคลากรหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 

  1.2 สถาบัน/สํานัก กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและชวงเวลาเสนอ

รายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงควรสอดคลองกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพของหนวยงาน 

  1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุขอมูลและ

แหลงขอมูลท่ีจะนํามาใชในการเขียนรายงาน 
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 2.  ข้ันดําเนินการ 

  2.1  บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบศึกษาหนวยงานตนเองตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด 

  2.2 เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด 

  2.3 นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็น 

  2.4 ปรับปรุงรายงาน 
 

 3.  ข้ันสุดทาย 

  เสนอรายงานการประเมินตนเองตอมหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน 

6.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเองควรประกอบดวย 

1. ปก ควรระบุวาเปนรายงานการประเมินตนเอง 

- ระบุวัตถุประสงคท่ีจัดทํา 

- ระบุชื่อหนวยงานท่ีจัดทํา 

- ระบุ วันท่ี เดือน พ.ศ. ท่ีจัดทํา 

2.  คํานํา เขียนโดยหัวหนาหนวยงาน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดทํารายงานและ

ชวงเวลาของขอมูลท่ีนําเสนอ 
 

3. สวนประกอบของสาระ 

  3.1 สวนนํา เปนการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหนวยงาน ประกอบดวย 

   (1) ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

   (2) ชื่อหัวหนาหนวยงาน โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร 

   (3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 

   (4) ขอมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักท่ี หนวยงานเนนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

   (5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมาและเปาหมายสําคัญ

ในปปจจุบัน 

  3.2  สวนสาระ เปนการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามตัวบงชี้ ในแตละองคประกอบคุณภาพ  ใหหนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบใหสอดคลองกับภารกิจและงานของหนวยงาน 

  3.3  สวนสรุป 

   (1)  สรุปผลการประเมิน 

   (2) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุงขององคประกอบแตละดาน 
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 (3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุง

แกไขจุดออนในแตละตัวบงชี้ 

 (4) แผนการพัฒนาสถาบันและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน

อนาคต 

 

4.  ภาคผนวก  ประกอบดวยขอมูล รายละเอียด เพ่ือทําใหรายงานมีความสมบูรณชัดเจนข้ึน

ตัวอยางเชน 

 (1) รายการเอกสารอางอิงท่ีอางถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 (2) ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของสถาบัน 

 (3) รายชื่อผูบริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถาบัน 

 

6.4 ปจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 1. การเห็นความสําคัญและความเขาใจของผูบริหารและบุคลากรตอรายงานการประเมินตนเอง 

 2. การสนับสนุนของผูบริหารในเรื่อง นโยบาย บคุลากร งบประมาณ สถานท่ี 

 3. ฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีขอมูลมีความสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน 

6.5 หลักการเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีดี ประกอบดวย 

 1. หลักเอกภาพ   เปนหนึ่งเดียว  

 2. หลักสารัตถภาพ มีสาระท่ีเปนใจความสําคัญครบถวน ตอบโจทยการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ผลประเมินถูกตอง เปนประโยชน และใหขอเสนอแนะท่ีเปนไปไดและมีประโยชน 

 3. หลักสัมพันธภาพ  มีความรอยเรียง สอดคลองถักทอเชื่อมโยง เปนเหตุ เปนผล 
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