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บทที่  1 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ความจาํเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 

ภารกิจหลกัที่สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องปฏิบตัิมี 4 ประการ คอื การผลิตบณัฑิต การวิจยั 

การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม การดําเนินการ

ตามภารกิจทัง้ 4 ประการดงักลา่ว มีความสําคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกนัคณุภาพ

ภายในระดบัอดุมศกึษาเป็นสิง่จําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจยัดงักลา่ว คือ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะมี 

ความแตกตา่งกนัมากขึน้ ซึง่จะก่อให้เกิดผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความท้าทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอดุมศึกษา ทัง้ในประเด็นการบริการการศึกษา

ข้ามพรมแดน การเคลือ่นย้ายนักศึกษาและบัณฑิต และการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

ในอนาคต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภมูภิาคอาเซียน ซึ่งต้องการการรับประกนั

ของคณุภาพการศกึษา 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ

พฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้  

ไมว่า่จะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริง

ทัง้อุตสาหกรรมและบริการ การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดบัท้องถิ่นและ

ชมุชน 
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ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ทัง้นกัศกึษา ผู้ จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 
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(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึง่ตรวจสอบได้ 

(Accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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กําหนดให้สถานศึกษาทกุแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ทําหน้าที่ประเมินคณุภาพ

ภายนอก โดยการประเมินผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมือ่วนัที ่7 
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การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบ 

การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

8. กระทรวงศกึษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552 และคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ได้ประกาศแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี 

16 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เพือ่ให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน 

การอดุมศกึษาและเพ่ือการประกนัคณุภาพของบณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒุิและสาขาวิชา 

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบัน 

อดุมศกึษาจดัการศกึษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา 

ด้วยความจําเป็นดงักลา่ว สถาบนัอดุมศกึษาร่วมกบัต้นสงักดัจึงจําเป็นต้องพฒันาระบบ

และกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพือ่ให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแขง่ขนั โดยระบบดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาติ 

และเป็นไปตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 
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2. เพื ่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตัง้แต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ

หนว่ยงานเทียบเทา่ และสถาบนัอดุมศกึษาในภาพรวม ตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนั

นัน้ๆ กําหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบ

คณุภาพตา่งๆ วา่เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือให้หลกัสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบ

สถานภาพของตนเอง อนัจะนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางในการพฒันาคณุภาพไปสูเ่ป้าหมาย 

(Targets) และเปา้ประสงค์ (Goals) ท่ีตัง้ไว้ตามจดุเน้นของตนเอง 

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันาการดาํเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต่ละระดบัอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของสถาบนั 

5. เพื ่อให้ข้อมูลสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มัน่ใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม 

ท่ีกําหนด 

6. เพือ่ให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถาบนัอดุมศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง มีข้อมลู

พืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการอดุมศกึษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.

2545 (ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  

ได้กําหนดจดุมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศึกษาทีมุ่่งเน้นคณุภาพและมาตรฐาน โดย

กําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา ให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
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ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษา และ/หรือหน่วยงานต้นสงักัด โดย

หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษากําหนดให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ง มีการจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน

เสนอตอ่สภาสถาบนั หนว่ยงานต้นสงักดั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา และเปิดเผย

ต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ 

การประกนัคณุภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่ให้ 

มีการติดตามและตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง

ความมุง่หมาย หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซึ่งประเมินโดย “สํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “สมศ.” 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี

นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) และแผน 

พฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กําหนดแนวทาง 

การพฒันาและแก้ปัญหาอดุมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซํา้ซ้อน ขาดคณุภาพ และขาดประสิทธิภาพ 

โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการดําเนินการ 

กลา่วคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคณุภาพสถาบนัอดุมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนั 

ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพืน้ท่ีบริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทัง้มีพันธกิจและ

บทบาทในการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทัง้ 

การพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจ รวมถงึการกระจายอํานาจในระดบัท้องถ่ิน การขบัเคลือ่น

ภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและระดบัประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
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อดุมศึกษาแต่ละกลุม่เหล่านี ้จะนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสง่ผลกระทบทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนยัสําคญั อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพนัธกิจของ

ตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศดีขึน้ ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต 

พัฒนาและการทํางานของอาจารย์  สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาทีเ่ ป็น 

ความต้องการของสงัคม ลดการวา่งงาน โดยท่ีสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่เหลา่นีม้ีกลไกร่วมกนั

ในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลีย่นกันได้ระหว่าง

กลุม่ และในระยะยาวการประเมนิคณุภาพควรนําไปสูร่ะบบรับรองวทิยฐานะ (Accreditation)  

ท่ีนกัศกึษาและสาธารณะให้ความเช่ือถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณของรัฐ 

และการสนบัสนนุจากภาคเอกชน รวมทัง้การโอนย้ายหนว่ยกิต 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กําหนดให้

สถาบนัอดุมศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ต้องมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดดเพือ่เป็น

แหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชีนํ้าการพฒันาอย่างยัง่ยืนของชาติและ

ท้องถ่ิน โดยเร่งสร้างภมูิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ต้องสง่เสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกําลงัคนทีม่ีศกัยภาพ 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพือ่ดํารงชีพตนเอง และเพือ่

ช่วยเหลือสงัคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสขุภาวะทัง้ร่างกายและจิตใจ รวมทัง้

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้ เชี ่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม มีการจดัการเพือ่พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้

ความรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยืนของประเทศไทย ทัง้นีโ้ดย

อาศยัการบริหารจดัการอดุมศกึษาเชิงรุก และพระราชบญัญัติอดุมศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคญั

ในการขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์ปี พ.ศ.2559 “อดุมศึกษาเป็นแหลง่องค์ความรู้และพฒันากําลงัคน

ระดับสูงทีม่ีคุณภาพเพือ่การพัฒนาชาติอย่างยั ่งยืน สร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพืน้ฐานปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา

นานาชาติ” 

3. มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 

พ.ศ.2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ยทัง้ 3 ด้านนี ้อยูใ่นมาตรฐานการศกึษาของ

ชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของคนไทย 

ทีพ่ึงประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานที ่3 แนวการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้/สงัคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ

มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสมัพนัธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน

การศกึษาของชาติ เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลตุามจุดมุ่งหมาย

และหลกัการของการจดัการศกึษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทีเ่ป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาตามกลุม่สถาบนัที่มีปรัชญา วตัถปุระสงค์ 

และพนัธกิจในการจดัตัง้ทีแ่ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย

มาตรฐานหลกั 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบัน 

อดุมศึกษาเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขัน้สูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก นอกจากนัน้ ยงัได้จดัทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา และเพื่อ

เป็นการประกนัคณุภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคณุวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพ

ของบณัฑิตทกุระดบัคณุวฒุิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
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ด้าน คอื ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ

วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 โดยรวมการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก

ของการศึกษาทุกระดบัไว้ในฉบบัเดียวกัน ในระดบัอุดมศึกษา กําหนดให้มีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าทีห่ลกั 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือ 

ออกประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ 

อดุมศกึษา เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและ

ภายนอกไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ยงัมีการปรับเปลีย่นให้ระบบ

การประกนัคณุภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ 

และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทกุสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา

ทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาต่อสาธารณชน สาระสําคญั

ของกฎกระทรวงฉบับนีม้ีส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับ 

อดุมศกึษา ดงันี ้

1. หลกัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

หลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีร่ะบุในกฎกระทรวงให้พิจารณา

จากประเดน็ตอ่ไปนี ้

1.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนด 
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1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ 

การประกนัคณุภาพภายในท่ีกําหนดไว้ 

1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษาตามตวับง่ชีค้ณุภาพการศกึษา 

2. วธิีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

วธีิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีระบใุนกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบตัดิงันี ้

2.1 ให้คณะวิชา  และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการทีรั่บผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึน้ โดยมีหน้าทีพ่ฒันา 

บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาจะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2 ให้คณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายใน เพ่ือใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ภายใต้กรอบนโยบายและหลกัการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

2.3 ให้คณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาดําเนินการตามระบบการประกนั

คณุภาพภายใน โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษา 

2.4 ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุม

คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีใ่ช้ในการผลิตบัณฑิต ดงั นี ้1) หลักสูตรการศึกษา 

ในสาขาวิชาตา่งๆ 2) คณาจารย์และระบบการพฒันาคณาจารย์ 3) สื่อการศึกษาและเทคนิค

การสอน 4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อืน่ 5) อุปกรณ์การศึกษา 6) สภาพแวดล้อม 

ในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 7) การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของ

นกัศกึษา และ 8) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแตล่ะสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ให้แต่ละคณะวิชา และสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาจดัให้มีระบบการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

สง่เสริมและสนบัสนนุให้มกีารพฒันาด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัคณะวิชาของ

สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 
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3. การรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ระบบการประกนัคณุภาพภายในถือเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ทีค่ณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื ่อง 

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ

ภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสงักัด และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพือ่พิจารณาและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

4. การติดตามตรวจสอบของต้นสงักดั 
ให้หนว่ยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานัน้อย่างน้อยหนึง่ครัง้ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับ 

อดุมศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่สาธารณชน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัย 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในขณะนัน้) ได้ตระหนักดีถึงความสําคัญของ 

การประกนัคณุภาพการศึกษา และได้จดัทําประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง นโยบายและ

แนวปฏิบตัิในการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 เพือ่เป็น

แนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หลกัการสําคญั 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมี

อิสระในการดําเนินการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบนั 

ทีจ่ะรับการตรวจสอบคณุภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

(Accountability) 

ตอ่มาพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

ได้ระบใุห้หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ี
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พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอดุมศึกษาท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้

สถานศกึษาแตล่ะแหง่ และกฎหมายที่เกีย่วข้อง สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาจึงได้

พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระบบแรก เร่ิมใช้ตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 

ตอ่มาได้มีการพฒันาเป็นระบบการประกนัคณุภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553 และปัจจุบนั

เข้าสูร่ะบบการประกนัคณุภาพภายในรอบท่ีสาม (พ.ศ.2557-2561) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1.1 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ด้วยกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลกัเสรีภาพ 

ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา

อย่างต่อเนือ่งและเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบัน 

อดุมศกึษาจงึมอีสิระในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกบัระดบั

การพฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคณุภาพที่ใช้กนัแพร่หลายในระดบัชาติหรือ

นานาชาต ิหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบนัพฒันาขึน้เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคณุภาพแบบใด

จะต้องมกีระบวนการทํางานท่ีเร่ิมต้นจากการวางแผน การดาํเนินงานตามแผน การตรวจสอบ

ประเมนิ และการปรับปรุงพฒันา ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบนับรรลเุปา้ประสงค์

และมีพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นหลกัประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ หลักการสําคัญ 

ในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา มดีงัตอ่ไปนี ้
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1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ 

ความสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลมุปัจจัยนําเข้า และ

กระบวนการ ซึง่สามารถสง่เสริมและนําไปสูผ่ลลพัธ์ของการดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

3) ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอดุมศึกษา รอบใหม่ (พ.ศ.

2557-2561) ประกอบด้วยการประกันคณุภาพระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 

โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศกึษา 2557 

• ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูร มีการดําเนินการตัง้แต ่

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปทีร่ะบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า 

การประเมินคณุภาพ เพือ่ให้สามารถส่งเสริม สนบัสนุน กํากบัติดตามการดําเนินงานให้เป็น 

ไปตามที่กําหนด สะท้อนการจดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพ 

• ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็น 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ณะและสถาบันพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพ โดยยดึหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา 

ซึง่จะประเมินตามระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบนัต้องการให้คณะ

และสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ ง่ เ ป็นการประเมิน 

ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกบัสถาบนัอดุมศึกษาในการออกแบบระบบประกนัคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

5) เชื่อมโยงกบัระบบคณุภาพอื่นที่กําหนดและเป็นนโยบายของคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา (กกอ.) โดยเฉพาะเร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ และ

การเชื่อมโยงกบัการประกนัคณุภาพภายนอกของ สมศ. เพือ่ไม่ให้เป็นการทํางานซํา้ซ้อนเกิน

ความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหนว่ยงาน 
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1.2 มาตรฐาน ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคณุภาพ 

มาตรฐานท่ีเป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดําเนินการให้เป็น 

ไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ

ราชการตามมิติด้านตา่งๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี

มหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นต้น 

กําหนดตวับ่งชีเ้ป็น 2 ประเภท คือตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณและตวับ่งชีเ้ชิงคุณภาพ 

ดงันี ้

1) ตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบเุกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมิน

ตวับง่ชีเ้ป็น 5 ระดบั มีคะแนนตัง้แต ่1 ถึง 5 การประเมินเชิงคณุภาพจะมีทัง้การนบัจํานวนข้อ

และระบวุา่ผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเทา่ใด กรณีท่ีไมด่าํเนินการใดๆ หรือดาํเนินการ

ไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนน

ตามที่คณะหรือสถาบนัดําเนินการได้ และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณา 

ผลการดาํเนินการนัน้ๆ ร่วมกนั ก่อนท่ีจะบนัทกึคะแนน โดยมรีะดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 

2) ตัวบ่ง ชี เ้ ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่า เฉลี ย่  กําหนดเกณฑ์ 

การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนือ่ง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลง

ผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี ้(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบ

บญัญตัิไตรยางศ์ โดยแตล่ะตวับง่ชีจ้ะกําหนดคา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ท่ีคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศึกษา (ค.ป.ภ.) ได้กําหนดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

นําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตาม 

ความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาจะครอบคลมุพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอดุมศึกษา และ

พนัธกิจด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ 1) พนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิต 2) พนัธกิจด้านการวิจยั 
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3) พนัธกิจด้านการบริการวิชาการ 4) พนัธกิจด้านการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม และ  

5) การบริหารจดัการ สําหรับการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรจะเน้นพนัธกิจในด้านการผลิต

บณัฑิตเป็นสําคญั ส่วนพนัธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกนั หากเป็นตวับ่งชี ้

ในระดบัคณะและสถาบนัจะครอบคลมุพนัธกิจหลกัของการอดุมศกึษารวมทัง้การบริหารจดัการ 

ได้ทัง้หมด ซึง่สามารถชีว้ดัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานและ

หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธกิจเหลา่นัน้ได้ทัง้หมด ค.ป.ภ. ได้พฒันาระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายใน เพื่อให้สถาบนัอดุมศึกษานําไปเป็นกรอบในการดําเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในตัง้แต่ระดับหลกัสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนา 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า 

การประเมินคณุภาพ เพือ่ให้สามารถส่งเสริม สนบัสนุน กํากบัติดตามการดําเนินงานให้เป็น 

ไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตวับ่งชีที้พ่ฒันาขึน้ควรเชือ่มโยง

หรือเป็นเร่ืองเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเน้นทีปั่จจยันําเข้า และกระบวนการ ซึง่ภายใต้ตวับ่งชีที้เ่ป็นกระบวนการให้สามารถ

สะท้อนผลลพัธ์ของการดาํเนินการตามกระบวนการดงักลา่วด้วย 

อนึง่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบนัอุดมศึกษา และ

เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทัง้นี ้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่สถาบนัอดุมศกึษาเลอืกใช้ ต้องสนองตอ่เจตนารมณ์ของสถาบนัอดุมศกึษา และกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่

คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาพฒันาขึน้ หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคณุภาพได้ตัง้แตร่ะดบัหลกัสตูร คณะ และสถาบนั เช่น ระบบ 
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AUN QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาขึน้เอง จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา และรายงานผล 

การประเมินคณุภาพภายในตอ่ต้นสงักดั เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยตอ่สาธารณะ เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 และข้อ 6 แหง่กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ

วธิีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

1.3 กลไกการประกนัคณุภาพ 

ในด้านของกลไกการประกนัคุณภาพ ผู้ ทีม่ีความสําคญัสง่ผลให้การดําเนินงาน

ประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้ บริหารสูงสุดของสถาบันที ่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบาย 

การประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีชดัเจนและเข้าใจร่วมกนัทกุระดบั โดยมอบหมายให้หนว่ยงาน

หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิ และกระตุ้นให้เกิดการพฒันา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี ้คือ  

การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทัง้ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม

สาํหรับคณะและสถาบนั ระบบประกนัคณุภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคณุภาพของ

การปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดย

อาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต่ที ่สําคัญ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานนีต้้องประสานงานและผลกัดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศท่ีมปีระสทิธิภาพซึง่สามารถใช้งานร่วมกนัได้ในทกุระดบั 

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ใน

หมวด 5 ทีว่่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ 

การอดุมศึกษามีหน้าทีพิ่จารณาเสนอมาตรฐานการอดุมศึกษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ

กระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนด

นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ท่ีจัดทําขึน้ฉบับนีไ้ด้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที ่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบ 

ในการพฒันา โดยมีสาระสําคญัที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลกัการของการจัดการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาของไทย และเป็นมาตรฐานท่ีคํานงึถึงความหลากหลายของกลุม่หรือประเภท

ของสถาบนัอดุมศึกษา เพือ่ให้ทกุสถาบนัสามารถนําไปใช้กําหนดพนัธกิจ และมาตรฐานของ

การปฏิบตังิานได้ 

คณะกรรมการการอดุมศึกษายงัได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา 

ในระบบการศึกษาทางไกล หลกัเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัการพิจารณาประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษานอกสถานท่ีตัง้ของสถาบนัอดุมศกึษา 

เพื่อสง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาได้พฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้การพฒันาคณุภาพ

และยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาให้มีความทดัเทียมกนัและพฒันา 

สู่สากล ซึง่ทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ

ตอ่เน่ืองในทกุระดบัการศกึษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคณุภาพการจดัการศึกษา 

ในระดบัอดุมศกึษา 

เพ่ือให้การจดัการศกึษาทกุระดบัและทกุประเภทมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด

ทัง้มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และ

สมัพนัธ์กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิจงึจําเป็นต้องมรีะบบประกนัคณุภาพท่ีพฒันาขึน้ตามท่ีกําหนด

ไว้ในกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 ทัง้นี ้

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพ

การศกึษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการศกึษาและการประกนัคณุภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ.2545 ระบวุา่ “ให้หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบญัญัติ

มาตรฐานท่ี 1 

คณุลกัษณะของคนไทย 

ท่ีพงึประสงค์ทัง้ในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจดัการศกึษา 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสร้างสงัคม 

แหง่การเรียนรู้/สงัคม 

แหง่ความรู้ 

มาตรฐาน 

ด้านคณุภาพ

บณัฑิต 

มาตรฐานด้าน 

การบริหารจดัการ

การอดุมศกึษา 

หลกัเกณฑ์กํากบั

มาตรฐาน รวมถงึ

มาตรฐานสถาบนั 

อดุมศกึษา และกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิ

การประกนัคณุภาพภายใน ภายใต้ตวับง่ชีต้ามพนัธกิจ 

ของการอดุมศกึษาและการบริหารจดัการ 

ผลผลติทางการศกึษาท่ีได้คณุภาพ 

มาตรฐานด้านการสร้าง

และพฒันาสงัคม

ฐานความรู้ 

และสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การอดุมศกึษา 

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
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ฉบบัเดียวกนัระบถุึงการประเมินคณุภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คณุภาพภายนอก และทําการประเมนิผลการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของ

สถานศกึษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการบริหารการศกึษาปกตทิีต้่องดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการควบคมุดแูลปัจจยั

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู ่

การพฒันาปรับปรุงคณุภาพอย่างสมํา่เสมอ ด้วยเหตุนี ้ระบบประกันคณุภาพภายในจึงต้อง

ดูแลทัง้ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/ 

Outcome) ซึง่ต่างจากการประเมินคณุภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา 

ดงันัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอกจึง

เป็นสิง่จําเป็น โดยเช่ือมโยงให้เห็นได้ดงัแผนภาพท่ี 1.2 

จากแผนภาพที ่1.2 จะเห็นว่า เมือ่สถาบนัอดุมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในแล้ว จําเป็นต้องจดัทํารายงานประจาํปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ

นําเสนอสภาสถาบนั หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื ่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  

การติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนัน้ สถาบัน 

อดุมศึกษาจําเป็นต้องจดัทํารายงานการประเมินตนเองทีม่ีความลุม่ลกึ สะท้อนภาพทีแ่ท้จริง

ของสถาบนัในการจดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัหลกัสตูร การดาํเนินงานของคณะและสถาบนัเพ่ือ

การผลติบณัฑติท่ีมคีณุภาพออกไปรับใช้สงัคม 
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แผนภาพที่ 1.2 ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคณุภาพภายใน 

กบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน

ประจําปี 

ข้อมลูปอ้นกลบั 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การ

ปฏิบติังาน

ของสถาบนั 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบนั 

ติดตาม

ตรวจสอบ 

โดยต้นสงักดั 

ทกุ 3 ปี 

รายงาน 

ผลการประเมิน 

การตรวจ

เย่ียม 

ข้อมลูปอ้นกลบั 

การ

ติดตามผล 



 

 คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ 
19 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

 

 

บทที่  2 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ.2502 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เดิมคือ โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สงักดั

กรมอาชีวศกึษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติช่างฝีมือท่ีเน้นการปฏิบตัิและประสบการณ์จริง ซึง่เป็น

ท่ีรู้จักกันทัว่ไปในนาม เทคนิคไทย – เยอรมัน โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลสหพนัธรัฐเยอรมนั โดยได้มีการลงนามในสญัญาความร่วมมือทางวิชาการฉบบัแรก

ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัเมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2502 ในปี 

พ.ศ.2507 ได้รับการยกฐานะขึน้เป็น วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 

วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2514 มีประกาศพระราชบญัญัติสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พ.ศ.2514 ให้รวมวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัย

โทรคมนาคมนนทบุรี ซึง่สงักดักรมอาชีวศึกษา จัดตัง้เป็นสถาบนัการศึกษาชัน้สงู และได้รับ

พระราชทานนามว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ให้เป็นสถาบนัการศึกษาและวิจัย 

สงักดักระทรวงศกึษาธิการ มีวตัถปุระสงค์เพื่อจดัการศกึษา ทําการวิจยั ให้บริการวิชาการและ

ส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมของชาต ิแบง่การบริหารงานเป็น 3 วิทยาเขต โดยวิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ ใช้

ช่ือวา่ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ 
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ปี พ.ศ.2529 มีประกาศพระราชบญัญัติสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ พ.ศ.2528 เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2529 โดยแยกสถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าออกเป็นสถาบนัอดุมศึกษา 3 แห่ง เพือ่ความคลอ่งตวัในการบริหารงานของ 

แต่ละสถาบัน โดยวิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ (สจพ.) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อผลติบคุลากรทําหน้าที่เป็นช่างเทคนิค นกัวิทยาศาสตร์ นกัเทคโนโลยี วิศวกร ครูช่าง และ

ผู้บริหารในสถาบนัการศึกษา ธุรกิจและอตุสาหกรรม เพือ่ตอบสนองความต้องการกําลงัคน 

ในการพฒันาประเทศ 

ปี พ.ศ.2538 สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี  

ในนาม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและ

การจดัการอตุสาหกรรมเป็นคณะแรกท่ีจดัตัง้ขึน้ท่ี สจพ. ปราจีนบรีุ 

เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2550 ได้มีประกาศพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 มีผลทําให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือเปลีย่นสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(มจพ.) เป็นมหาวทิยาลยัของรัฐท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการ แตอ่ยูใ่นกํากบัของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์

ในการบริหารจดัการที่เป็นอิสระและมีความคลอ่งตวั สามารถจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการจดัการศึกษาจะคํานึงถึงความเป็น

อิสระและความเป็นเลศิทางวิชาการ 

วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จดัตัง้มหาวิทยาลยัในจงัหวดัระยอง 

เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษา โดยการควบรวมสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัระยองจดัตัง้เป็น

มหาวิทยาลยั แต่เนือ่งจากไม่มีสถาบนัอดุมศึกษาในจงัหวดัระยอง กระทรวงศึกษาธิการและ

หนว่ยงานที่เก่ียวข้องจึงให้จดัตัง้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วทิยาเขตระยอง โดยเร่ิมจดัการศกึษาในปีการศกึษา 2554 
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดโครงสร้างการบริหาร

จัดการตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัออกเป็น 23 ส่วนงาน (ระดบัคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเทา่) ประกอบด้วย 

1. สว่นงานวิชาการ เป็นส่วนงานที่มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน จํานวน 14 ส่วนงาน

ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์

ประยุกต์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ 

พลงังานและสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยั

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมนั และ

วิทยาลยันานาชาติ 

2. ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ จํานวน 9 ส่วนงาน ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย 

สํานกังานอธิการบดี สํานกัพฒันาเทคนิคศึกษา สํานกัหอสมดุกลาง สํานกัพฒันาเทคโนโลยี

เพือ่อตุสาหกรรม สํานกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส และสถาบนัสหกิจศึกษาและพฒันาสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย-เยอรมนั 

2. สัญลักษณ์ประจาํมหาวิทยาลัย 

ตราประจํามหาวิทยาลัย พระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้อญัเชิญพระมหามงกุฎ ซึง่เป็นพระบรมราชลญัจกรประจําพระองค์ 

ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ให้เป็นตราประจํามหาวทิยาลยั 

สีประจํามหาวิทยาลัย สีแดงหมากสุก เป็นสีประจําพระองค์ในพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ท่ีมหาวทิยาลยัอญัเชิญมาเป็นสปีระจํามหาวทิยาลยั 

3ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 3ต้นประดู่แดง เป็นไม้เนือ้แข็งทีม่ีความแข็งแกร่งซึ่งแสดง

ถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลยั ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนสีของหมากสกุ ตรงกบัสีประจํา

มหาวิทยาลยั และจะออกดอกในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ซึ่งตรงกบัวนัสถาปนามหาวิทยาลยั คือ 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 
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3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน และ

วสิยัทศัน์ ดงันี ้

3

ปณิธาน  มุ่งมัน่ที ่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการชัน้สูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพือ่เป็น

ผู้พฒันาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อนัก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและ

สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 

ปรัชญา พฒันาคน พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบนัการศึกษา 

ชัน้นําด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บณัฑิตที่คิดเป็น ทําเป็น (Graduates with Creativity 

and Workability) 

คดิ เป็น ทาํเป็น หมายถงึ การคดิและทําอยา่งเป็นระบบ คิดและทําอยา่งสร้างสรรค์

เพื่อให้ได้ผลสาํเร็จตามเปา้หมาย 

บัณฑิตที่ คิดเป็น  หมายถึง  บัณฑิตทีม่ีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  

คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ทีนํ่าไปสู่องค์ความรู้ 

หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ และแก้ปัญหาของตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

บัณฑิตที่ทําเป็น หมายถึง บณัฑิตทีม่ีความสามารถในการปฏิบตัิ มีศกัยภาพด้าน

ทกัษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้จากการปฏิบตัิ มีความสามารถด้านการออกแบบ 

การวางแผน สามารถแก้ปัญหาและปฏิบตัิได้ สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มจพ. คอื มหาวทิยาลยัแหง่การสร้างสรรค์ประดษิฐกรรม

สูน่วตักรรม (KMUTNB : University of Invention Creation to Innovation) 

ประดิษฐกรรม หมายถึง การพัฒนาแนวคิด หรือรูปแบบ หรือกระบวนการ หรือ

ระบบการทํางาน เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือปรับปรุงการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 

โดยเป็นสิ่งใหม ่และไมซ่ํา้ซ้อนกบัสิง่ท่ีเคยมีมาก่อน 
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นวัตกรรม หมายถึง การนําประดิษฐกรรมมาทําให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ทัง้ทางสงัคม 

ทางเศรษฐกิจ และพฒันาตอ่ยอดสูเ่ชิงพาณิชย์ หรือการได้รับการยอมรับหรือยกยอ่งจากสงัคม 

4. คุณลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กําหนดคณุลกัษณะของบณัฑิต 

ที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี ้“ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติได้จริง ไม่ทอดทิง้คุณธรรม มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ สร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีด ีมจีรรยาบรรณ ขยนัอดทน ปฏิบตัตินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รักษาช่ือเสยีงของมหาวทิยาลยั” 

การประกันคุณภาพการศึกษาของ มจพ. 

นบัตัง้แตส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประกาศนโยบายการประกนัคณุภาพ

การศึกษา เมือ่ปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ตระหนกั 

และให้ความสําคัญกับเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกีย่วกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด รวมทัง้วางรากฐานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา ด้วยการกําหนดนโยบาย และมาตรการการประกนัคณุภาพการศกึษา ดงันี ้

1. นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กําหนดนโยบายการประกัน

คณุภาพการศกึษาเพื่อให้ทกุสว่นงานใช้เป็นแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. จดัให้มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

2. ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศกึษาท่ีต้องดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

อยา่งสมํ่าเสมอและตอ่เนื่อง รวมทัง้สง่เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

4. สง่เสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และมีส่วนรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรมการประกนัคณุภาพภายในของสว่นงาน 
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5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจาก

คณะกรรมการทีม่หาวิทยาลยัแต่งตัง้ทุกปีการศึกษา พร้อมทัง้เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อ

นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

6. ให้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนา

คณุภาพเพ่ือให้เกิดสมัฤทธิผล และมีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

2. มาตรการการดาํเนินงาน 

เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประสบผลสําเร็จ สภามหาวิทยาลยัจึงมีมติให้จัดตัง้ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา เป็น

หนว่ยงานระดบักอง สงักดัสาํนกังานอธิการบด ีขึน้ตรงตอ่อธิการบด ีภายใต้การกํากบัดแูลของ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ให้เป็น

หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และผลกัดนัให้ทุกหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สอดคล้องกบันโยบายและแผนงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั พร้อม

ทัง้ได้ออกข้อบงัคบั วา่ด้วย การประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่มีสาระสาํคญั ดงันี ้

1. ให้มคีณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย 

อธิการบด ี เป็นประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี และหวัหน้าสว่นงาน เป็นกรรมการ 

ผู้ชว่ยอธิการบด ีไมเ่กิน 2 คน เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดทีีรั่บผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

หรือผู้ ท่ีอธิการบดมีอบหมาย เป็นกรรมการและ 

  เลขานกุาร 

ผู้ อํานวยการศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นกรรมการและ 

  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

หวัหน้ากลุม่งานของศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
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คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา มีหน้าที่ดงันี ้

1. กําหนดนโยบาย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลยัและสว่นงาน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั และสว่นงาน 

4. รับทราบ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในของมหาวิทยาลยั และสว่นงาน แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

5. รับทราบ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของมหาวิทยาลยั แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

2. การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

1. ให้มีระบบประกนัคณุภาพการศกึษา โดยใช้องค์ประกอบคณุภาพของสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา เป็นแนวทางในการดําเนินงานและพฒันาการประกนัคณุภาพ

เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจ 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน  

การวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม ทัง้นีใ้ห้สอดคล้อง

กบัหลกัการและแนวทางท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

2. ให้มหาวิทยาลัย และส่วนงาน จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศกึษาท่ีมหาวทิยาลยั และสว่นงานต้องดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ให้มหาวิทยาลยัจัดทําแผนประจําปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้

สว่นงานจดัทําแผนให้สอดคล้องกบัแผนของมหาวทิยาลยั 

4. ให้มหาวิทยาลยั และส่วนงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองทีค่รอบคลุม 

การดาํเนินงานตามองค์ประกอบคณุภาพท่ี สกอ. และมหาวทิยาลยักําหนด 

5. ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีกระบวนการการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ทัง้ใน

ระดบัมหาวิทยาลยั และสว่นงาน ทกุรอบปีการศึกษา และให้นําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง

พฒันาคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั และสว่นงาน 
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6. ให้มหาวิทยาลยัจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

เสนอตอ่ สกอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทัง้เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

7. ให้มหาวิทยาลัยนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทัง้

แผนงานในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อรับทราบ และ 

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

8. ให้มหาวิทยาลยัรับการประเมินคณุภาพภายนอกตามระยะเวลาที่ สมศ. กําหนด 

9. ให้มหาวิทยาลยันําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมทัง้แผนงาน 

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื ่อรับทราบ และ 

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

และเพื่อให้การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัจึงให้มีคณะกรรมการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา อีกชดุหนึง่ ประกอบด้วย รองคณบด ีรองผู้ อํานวยการ หรือ

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้ อํานวยการที่รับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาของทุกสว่นงาน

เป็นกรรมการ มีหน้าที่พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานภายใน ตลอดจนปฏิบตัิงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลยั 

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ มุ่งเน้นในกระบวนการประกันคุณภาพทีป่ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ

ภายใน การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ เป็นระบบท่ีมีลกัษณะโดยรวมดงันี ้

1. มีจุดประสงค์ เ พื ่อใ ช้ผลการดํ า เ นินงานเ ป็นข้อมูลป้อนกลับเ พื ่อปรับปรุง 

การดําเนินงาน และสง่เสริมผลงานให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. ดาํเนินงานในเชิงระบบด้วยปัจจยั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัทีใ่ช้ในการดําเนินงาน (Input) 

กระบวนการดาํเนินงาน (Process) และผลการดาํเนินงาน (Output/Outcome) 
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3. มีการประกันคณุภาพของการดําเนินงาน ด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คณุภาพ และการประเมินคณุภาพ โดยมีตวับ่งชี ้และเกณฑ์กลางตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

โดยยดึหลกัของวงจรคณุภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

แผนภาพที่ 2.1 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน มจพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 

การจดัทํารายงานการประเมินตนเองเป็นกลไกหนึ่งของการประกนัคณุภาพภายในท่ีจะ

ทําให้ทราบถงึผลการดาํเนินงาน ตลอดจนจดุแขง็และจดุท่ีควรพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือกําหนดให้ทุกส่วนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ทกุปีการศกึษา โดยใช้องค์ประกอบคณุภาพ ตวับ่งชี ้และเกณฑ์

กลางที่มหาวิทยาลยักําหนดเป็นแนวทาง รอบของการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใช้ 

ปีการศึกษาเป็นหลกั (เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป) มหาวิทยาลยัจะแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในเข้าไปตรวจเยีย่มและประเมนิสว่นงานตา่งๆ ทกุปี 

  

                      

                                                                       

 
 

 

                                              

Input Process Output/Outcome 

 การประกนัคณุภาพภายใน 

 

 

 

 

 

การควบคมุคณุภาพ 

การตรวจสอบคณุภาพ 

การประเมินคณุภาพ 

A C 
D P 

คณุภาพของผลผลติ 

และ 

ความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

การประเมนิคณุภาพภายนอก 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุนวชิาการ 

การประเมินคณุภาพภายในสว่นงานสนบัสนนุวิชาการมีจุดมุ่งหมายเพือ่ตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของส่วนงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลยัและสว่นงานกําหนด 

เพ่ือให้ส่วนงานได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อนัจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ในการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานต้องวางแผนจัดการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็จ

ก่อนสิน้ปีการศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของ 

สว่นงาน มหาวิทยาลยักําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบั

สว่นงานสนบัสนนุวิชาการ ไว้ดงันี ้

1. มีกรรมการจํานวนอยา่งน้อย 3 คน 

2. ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

ทัง้นี ้กรรมการทุกคนต้องเคยเป็นผู้ ที่ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ

หรือระดบัสถาบนัของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปี พ.ศ.2553 

ในการรับการประเมินคุณภาพภายใน สว่นงานที่รับการประเมินควรเตรียมการเพื่อรับ

การประเมนิในแตล่ะชว่งเวลา ดงันี ้

1. การเตรียมการของสว่นงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1.1 การเตรียมรายงานการประเมนิตนเอง 

1. จดัทํารายงานการประเมนิตนเอง โดยใช้รูปแบบตามท่ีมหาวทิยาลยักําหนด 

2. จดัเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงในแตล่ะตวับง่ชี ้

- เอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงในแต่ละตวับ่งชีต้้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา

เดยีวกบัท่ีนาํเสนอในรายงานการประเมนิตนเอง รวมทัง้สาระในเอกสารต้องตรงกบัชื่อเอกสาร

ท่ีระบใุนรายงานการประเมนิตนเอง 

- การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยีย่มอาจทําได้ในสองแนวทาง คือ 

จดัเอกสารให้อยู่ในทีอ่ยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนีต้้องระบใุห้ชดัเจนว่าจะเรียกดูเอกสาร 

ได้จากผู้ ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ  
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นําเอกสารมารวมไว้ท่ีเดียวกนัในห้องทํางานของคณะกรรมการประเมิน โดยจดัให้เป็นระบบ 

ที่สะดวกตอ่การเรียกใช้ 

- การจดัเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงอาจอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ก็ได้ แตใ่นกรณีนีค้วรเตรียมการในกรณีทีอ่าจมีเหตกุารณ์ทีทํ่าให้ไม่สามารถเรียกดเูอกสารได้ 

และควรเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบุคลากรอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ

ประเมนิในการเรียกดเูอกสารหรือหลกัฐานอ้างอิงด้วย 

1.2 การเตรียมบคุลากร 

1. เตรียมบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน ควร

ครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคญัๆ อาทิ  

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขัน้ตอนการประเมิน

คณุภาพเป็นเช่นไร 

- เน้นยํา้กับบุคลากรในการให้ความร่วมมือในการตอบคําถามหรือ 

การสมัภาษณ์ โดยยดึหลกัวา่ตอบตามสิง่ท่ีปฏิบตัิจริงและผลที่เกิดขึน้จริง 

- เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพือ่สร้าง 

ความกระจ่างในการดําเนินงานในทกุประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถกูต้องของบคุลากร 

- เน้นยํา้ให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจ

ประจําของทกุคนท่ีต้องร่วมมือกนัทําอยา่งตอ่เน่ือง 

2. การเตรียมบคุลากรผู้ประสานงาน ในระหว่างการตรวจเยีย่มจําเป็นต้องมี

บุคลากรท่ีทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ประสานงานควรเตรียมตวั ดงันี ้

- ทําความเข้าใจทกุกิจกรรมของแผนการประเมนิอยา่งละเอียด 

- ทําความเข้าใจกับภารกิจต่างๆ เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

ประเมิน รวมทัง้ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากคณะกรรมการประเมิน

ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมที่ตนเองไมส่ามารถตอบได้ 
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- มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ ท่ีคณะกรรมการประเมินจะ

เชิญมาให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วน 

- ประสานงานลว่งหน้ากบัผู้ ทีจ่ะมาให้ข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นบคุลากรภายในและ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัว่าจะเชิญมาในเวลาใด สถานท่ีใด หรือพบกับใครตามตาราง 

การประเมนิท่ีคณะกรรมการประเมนิกําหนด 

- เมื่อมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประเมนิ จะต้อง

สามารถประสานงานแก้ไขได้ทนัที 

1.3 การเตรียมสถานท่ีสาํหรับคณะกรรมการประเมนิ 

1. ห้องทํางานของคณะกรรมการประเมนิ 

- จดัเตรียมห้องทํางานและโต๊ะทีก่ว้างพอสําหรับวางเอกสาร โดยเป็นห้อง 

ท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นสว่นตวัของคณะกรรมการประเมนิ 

- จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ในห้อง

ทํางาน ให้คณะกรรมการประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

- จดัเตรียมโทรศพัท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณ

ใกล้เคียง 

- ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับทีจ่ัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

ตลอดจนบริการสาธารณปูโภคอ่ืนๆ 

- ควรประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน เพื่อทราบความต้องการ

พิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

2. ห้องท่ีใช้สําหรับการสมัภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นกัศึกษา 

และผู้มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ ควรจดัไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

1.4 การเตรียมการประสานงานกบัคณะกรรมการประเมนิคณุภาพ 

ประสานงานในการตรวจเยีย่มกับศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา และ

เลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

อาทิ การจดัตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การขอข้อมลูที่คณะกรรมการประเมินต้องการเพิม่เติม

ก่อนการตรวจเยี่ยม การนดัหมายตา่งๆ เป็นต้น 
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2. การดาํเนินการของสว่นงานระหวา่งการตรวจเยีย่มเพ่ือประเมนิคณุภาพ 

2.1 เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนได้รับฟังคณะกรรมการประเมินชีแ้จงวตัถปุระสงค์

และวธีิการประเมนิในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 

2.2 บคุลากรพงึปฏิบตัิงานตามปกติระหวา่งการตรวจเยี่ยม แตเ่ตรียมพร้อมสําหรับ

การเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการประเมนิ 

2.3 จดัให้มผีู้ประสานงานทําหน้าท่ีตลอดชว่งการตรวจเยีย่ม ทัง้นี ้เพ่ือประสานงาน

กบับคุคลหรือหนว่ยงานท่ีคณะกรรมการประเมนิต้องการข้อมลู การเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

2.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินต้องการทํางานต่อหลงัเวลาราชการ ควรม ี

ผู้ประสานงานสว่นหนึง่อยูอํ่านวยความสะดวก 

2.5 บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการ

ประเมนิเมือ่สิน้สดุการตรวจเยีย่ม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซกัถามหรือขอความเห็นเพิม่เติมได้

ตามความเหมาะสม 

3. การดาํเนินการของสว่นงานภายหลงัการประเมนิคณุภาพ 

3.1 ผู้บริหารส่วนงาน รวมทัง้ผู้ เกี่ยวข้อง นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือสมัมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือ

ปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป โดยอาจจดัทําเป็นแผนปฏิบตัิการในการแก้ไข

จุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทีต้่องดําเนินการ กําหนดเวลา

เร่ิมต้นจนถึงเวลาสิน้สุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมเหลา่นัน้ เพือ่ให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้

นําเสนอผลการประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อทราบ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทัง้เปิดเผยผลการประเมินสูส่าธารณชน ซึ่ง

มหาวิทยาลยักําหนดให้ทุกส่วนงานเสนอแผนพฒันาคณุภาพของส่วนงานต่อมหาวิทยาลยั

ภายใน 1 เดอืน หลงัจากได้รับรายงานผลการประเมนิอยา่งเป็นทางการ 

3.2 พิจารณาจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสว่นงาน 

ช่ืนชมผลสาํเร็จที่เกิดขึน้ และตระหนกัวา่ผลสาํเร็จมาจากความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่าย 



 

32 
คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับให้ส่วนงานต่างๆ ดําเนินงานประกันคุณภาพได้ตาม

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลยัได้กําหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ

ภายในสว่นงานสนบัสนนุวิชาการ ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 แผนปฏิบตักิารประกนัคณุภาพภายใน สว่นงานสนบัสนนุวิชาการ 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกอง/ศูนย์/

ฝ่าย (ถ้ามี) 

1.1 กอง/ศนูย์/ฝ่ายรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัทํา SAR สิงหาคม – กรกฎาคมปีถดัไป 

1.2 กอง/ศนูย์/ฝ่ายจดัทํา SAR ภายในสปัดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 

1.3 สว่นงานประเมินคณุภาพกอง/ศนูย์/ฝ่าย ภายในสปัดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 

1.4 สว่นงานสรุปผลการประเมินกอง/ศนูย์/ฝ่าย กนัยายน 

2. การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัส่วนงาน 

2.1 สว่นงานรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัทํา SAR สิงหาคม – กรกฎาคมปีถดัไป 

2.2 สว่นงานจดัทํา SAR ภายในเดือนสิงหาคม 

2.3 ส่วนงานทาบทามและเสนอชื อ่ผู้ ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเป็นประธานประเมินคณุภาพ 

ภายในสปัดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 

2.4 มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพ ภายในเดือนกรกฎาคม 

2.5 ส่วนงานส่ง Common Data Set (CDS) ให้ศนูย์

ประกนัคณุภาพการศกึษา (ถ้ามี) 

ภายในสปัดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 

2.6 สว่นงานสง่ SRA ให้ศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา ภายในสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 

2.7 ประเมินคณุภาพภายในระดบัสว่นงาน สปัดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนกนัยายน 

2.8 สว่นงานสง่แผนพฒันาคณุภาพ ภายใน 30 วนัหลงัรับรองรายงาน 

ผลการประเมิน 

2.9 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาสรุปและนําเสนอ 

ผลการประเมินตอ่มหาวิทยาลยั 

ภายในเดือนตลุาคม 
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บทที่  3 

กรอบแนวคดิในการกาํหนดตัวบ่งชี ้

และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อให้สว่นงานสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการประกนัคณุภาพภายใน

ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบตัิงานประกนัคณุภาพการศึกษาที่กําหนด มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กําหนดตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายในสว่นงานสนบัสนนุวิชาการ โดยการประชุมร่วมกนัของสว่นงานสนบัสนนุวิชาการ และ

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ในการประชุมครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ที่ 11/2558 เมื่อวนัท่ี 30 

มีนาคม 2558 

การกาํหนดตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน 

กําหนดตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพภายใน สาํหรับสว่นงานสนบัสนนุวิชาการ ครอบคลมุ

การดําเนินงานตามพันธกิจหลกัของแต่ละส่วนงาน และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบ คอื องค์ประกอบท่ี 1 พนัธกิจหลกั และองค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจดัการ 

1. องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก เป็นองค์ประกอบท่ีดาํเนินการตามพนัธกิจหลกัของ

กลุม่สว่นงาน หรือสว่นงาน ประกอบด้วยตวับง่ชี ้2 กลุม่ คือ ตวับง่ชีร่้วมของกลุม่สว่นงาน และ

ตวับง่ชีเ้ฉพาะท่ีแตล่ะสว่นงานกําหนดขึน้เอง 
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1.1 ตวับง่ชีร่้วมของกลุม่สว่นงาน ได้จดักลุม่สว่นงานตามพนัธกิจหลกัทีค่ล้ายคลงึกนั

ออกเป็น 3 กลุม่สว่นงาน เพื่อจดัทําตวับง่ชีพ้นัธกิจหลกัทีเ่ป็นตวับ่งชีร่้วมของกลุม่สว่นงาน คือ 

1) กลุม่สว่นงานที่มีพนัธกิจหลกัด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สงัคม ประกอบด้วย 

สํานกัพฒันาเทคนิคศึกษา สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพือ่อุตสาหกรรม และสถาบนันวตักรรม

เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส 2) กลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการให้บริการการศึกษา 

ประกอบด้วย สํานกัหอสมุดกลาง สํานกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบณัฑิต

วิทยาลัย และ 3) กลุ่มส่วนงานที ่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวทิยาลยัและสว่นงานอ่ืนๆ ประกอบด้วย สาํนกังานอธิการบดี สาํนกัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีและสถาบนัสหกิจศกึษาและพฒันาสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย-เยอรมนั ตวับ่งชีพ้นัธกิจ

หลกัร่วมของแตล่ะกลุม่สว่นงานมีดงันี ้

กลุ่มส่วนงานวิจัย และบริการทางวิชาการ 

1.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยั 

1.2 ระดบัความสาํเร็จของการให้บริการทางวิชาการ 

1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคณุภาพ 

กลุ่มส่วนงานบริการการศึกษา 

1.1 ระบบและกลไกการให้บริการการศกึษา 

1.2 ร้อยละของผู้ รับบริการ 

1.3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

กลุ่มส่วนงานสนับสนุนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.1 ระบบและกลไกการสนบัสนนุการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

1.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

1.2 ตวับง่ชีเ้ฉพาะของแตล่ะสว่นงาน เป็นตวับง่ชีเ้ฉพาะตามภารกิจทีเ่ป็นจดุเน้นของ

แตล่ะสว่นงาน โดยแตล่ะสว่นงานกําหนดขึน้เอง 
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2. องค์ประกอบที่  2 การบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบที่ครอบคลมุการบริหาร

จดัการ เพื่อให้การดําเนินงานตามพนัธกิจหลกัเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยตวับ่งชี ้

ด้านการบริหารจดัการท่ีทกุสว่นงานต้องดาํเนินการ ตวับง่ชีก้ารบริหารจดัการมดีงันี ้

2.1 กระบวนการพฒันาแผน 

2.2 ระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 

2.3 บคุลากรสายสนบัสนนุได้รับการพฒันา 

2.4 ภาวะผู้ นําของผู้บริหารทกุระดบัของสว่นงาน 

2.5 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ 

2.6 ระบบบริหารความเสีย่ง 

2.7 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

2.8 การสง่รายงานการประเมนิตนเอง 

 

ข้อกาํหนดในการประเมิน 

1. ประเภทของตัวบ่งชี ้

กําหนดตวับง่ชีเ้ป็น 2 ประเภท คอื ตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ และตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ ดงันี ้

1. ตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบเุกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชี ้

เป็น 5 ระดบั มีคะแนนตัง้แต่ 0 – 5 การประเมินใช้การนบัจํานวนข้อที่ดําเนินการได้ และระบุ

ผลว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีทีไ่ม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ 

ไมค่รบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือวา่ได้ 0 คะแนน 

2. ตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ อยูใ่นรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) การแปลงผลการดําเนินงานตาม 

ตวับง่ชีเ้ป็นคะแนน ทําโดยการเทียบบญัญตัไิตรยางศ์ โดยท่ีแตล่ะตวับง่ชีจ้ะกําหนดคา่ร้อยละ

หรือคา่เฉลีย่ท่ีเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ หลกัการคํานวณและแปลงผลการดําเนินงานเป็นคะแนน 

กําหนดไว้ดงันี ้
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2.1 ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ทีกํ่าหนดให้เป็น

คะแนน 5 จะได้ 5 คะแนน 

2.2 ผลการดําเนินงานตํ ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที ่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 

คาํนวณคะแนนท่ีได้ ดงันี ้

คะแนนท่ีได้ = 
คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ท่ีได้จากการดําเนินงาน 

X 5 
คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตวัอยา่งเช่น 

ตัวอย่างที่ 1 กําหนดให้ร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีไ้ด้

ร้อยละ 92.08 

คะแนนทีไ่ด้ = 5 คะแนน (โดยไม่ต้องเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานสงูกวา่เกณฑ์ท่ีจะได้คะแนน 5) 

ตัวอย่างที่ 2 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีไ้ด้

ร้อยละ 75.51 

คะแนนท่ีได้  = 
75.51 

X 5 =  3.78 
100 

ตัวอย่างที่ 3 กําหนดจํานวนเงินสนบัสนนุการวจิยัตอ่นกัวจิยั 200,000 บาท เป็น 5 

คะแนน ผลการดาํเนินงานได้ 152,500.35 บาทตอ่คน 

คะแนนท่ีได้  = 
152,500.35 

X 5 =  3.81 
200,000 

2. ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

การคํานวณผลการดําเนินงาน การแปลงผลการดําเนินงานเป็นคะแนน และการคิด

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิรวมแตล่ะองค์ประกอบและรวมทกุตวับ่งชี ้ในกรณีที่มีจุดทศนิยม 
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ให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหนง่ โดยการปัดทศนิยมตําแหนง่ท่ี 3 ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตัง้แต่เลข 

5 ขึน้ไปปัดขึน้) เช่น 

72.364 ปัดเป็น 72.36 

3.975 ปัดเป็น 3.98 

การปัดทศนิยมให้ปัดในแตล่ะขัน้ตอนการคํานวณ 

3. การคาํนวณคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรายองค์ประกอบ และคะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมินรวม 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินรวมรายองค์ประกอบ และรวมทกุตวับ่งชี ้

ให้นําคะแนนท่ีได้ของแตล่ะตวับง่ชีม้ารวมกนัหารด้วยจํานวนตวับง่ชีท่ี้ประเมนิ ตามสตูร 

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ  = 
ผลรวมของคะแนนของแตล่ะตวับง่ชี ้

จํานวนตวับง่ชีท่ี้ประเมนิ 

4. การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ผลการประเมิน มีความหมายของคะแนน ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51 – 2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

5. วงรอบการประเมิน 

กําหนดวงรอบของการรายงานผลการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพภายในตาม 

ปีการศกึษาเป็นหลกั โดยเร่ิมตัง้แต ่1 สงิหาคม ถึง 31 กรกฎาคมของปีถดัไป ในกรณีท่ีตวับ่งชี ้

ให้อ้างอิงผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทนิหรือปีงบประมาณ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
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1. ปีปฏิทิน ให้ใช้ปีปฏิทินที่ตรงกบัปีการศึกษาที่รายงานหรือประเมิน เช่น การรายงาน

การประเมนิตนเองปีการศกึษา 2557 ให้ใช้ปีปฏิทนิ พ.ศ.2557 

2. ปีงบประมาณ ให้ใช้ปีงบประมาณที่ถดัจากปีการศึกษาทีร่ายงานหรือประเมิน 1 ปี 

เชน่ การรายงานการประเมนิตนเองปีการศกึษา 2557 ให้ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

6. การนับจาํนวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุน 

บุคลากรประจําสายสนบัสนุน หมายถึง ข้าราชการ (ยกเว้นลูกจ้างประจํา) พนักงาน

มหาวิทยาลยั พนกังานราชการ หรือบุคลากรทีม่ีสญัญาจ้างกบัมหาวิทยาลยัทัง้ปีการศึกษา  

ท่ีไมไ่ด้มตีาํแหนง่เป็นอาจารย์ประจํา การนบัจํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุ ให้นบัตาม

ระยะเวลาการทํางานตัง้แตเ่ร่ิมบรรจเุข้าทํางาน ดงันี ้

ระยะเวลาการทาํงาน การนับจาํนวน 

9 เดอืนขึน้ไป คิดเป็น 1 คน 

6 เดอืนขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 9 เดอืน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกวา่ 6 เดอืน ไมส่ามารถนํามานบัได้ 

 

นิยามศัพท์ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวมรวมองค์ความรู้ทีม่ี

อยู่ในองค์การซึง่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ 

ทกุคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลให้องค์กรมคีวามสามารถในเชิงแขง่ขนัสงูสดุ 

การให้บริการทางวชิาการ หมายถึง การทีส่ถาบนัอดุมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่ง

ของชุมชนหรือสงัคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าทีใ่ดๆ ทีม่ีผลต่อการพัฒนา

ชมุชนในด้านวชิาการหรือการพฒันาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศ การให้บริการ

ทางวิชาการนีส้ามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า หรือเป็นการให้บริการเชิง

พาณิชย์ที ่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ กิจกรรมหรือโครงการให้บริการทางวิชาการเป็น 
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การให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัด 

ในมหาวิทยาลยัโดยมีบคุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบ 

ในการตดัสินใจและในการปฏิบตัิแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบังาน 

เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา 

หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา 

ค้นคว้าหรือทดลอง วเิคราะห์และตคีวามข้อมลู ตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 

จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากร 

สายสนบัสนุนพึงปฏิบตัิเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคณุ ชื่อเสียง และฐานะของบคุลากรตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของ

จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบนัอดุมศึกษา โดยต้องยึดมัน่ในหลกัการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมัน่

และยืนหยดัในสิง่ท่ีถกูต้อง 2) ซือ่สตัย์สจุริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที ่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้อง

ครอบคลมุจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตัิงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บงัคบั 

บญัชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อ

นกัศกึษาและผู้ รับบริการ 9) จรรยาบรรณตอ่ประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอ่สงัคม 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของนกัวิจยัทัว่ไป เพื่อให้

การดําเนินงานวิจัยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน

ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจัย 

ดงันี ้(ดเูพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนกัวจิยั” สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ) 

1. นกัวิจยัต้องซื่อสตัย์และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
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2. นกัวิจัยต้องตระหนกัถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงทีทํ่าไว้กับหน่วยงาน 

ท่ีสนบัสนนุการวจิยัและตอ่หนว่ยงานท่ีตนสงักดั 

3. นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่วิจยั 

4. นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ีศกึษาวิจยั ไมว่า่จะเป็นสิง่มีชีวิตหรือไมม่ีชีวิต 

5. นกัวิจยัต้องเคารพศกัดิ์ศรี และสทิธิของมนษุย์ที่ใช้เป็นตวัอยา่งในการวิจยั 

6. นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขัน้ตอนของการทําวิจยั 

7. นกัวิจยัพงึนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

8. นกัวิจยัพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้ อื่น 

9. นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมทกุระดบั 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขัน้ตอนการปฏิบัติที ่ทําให้องค์การประสบ

ความสาํเร็จ หรือสูค่วามเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นทีย่อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มี

หลกัฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขัน้ตอนการปฏิบัติ 

ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ

ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ (ยกเว้นลกูจ้างประจํา) พนกังาน

มหาวิทยาลยั พนกังานราชการ หรือบุคลากรทีม่ีสญัญาจ้างกบัมหาวิทยาลยัทัง้ปีการศึกษา  

ท่ีไมไ่ด้มีตําแหนง่เป็นอาจารย์ประจํา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถงึ กลุม่คนตา่งๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจ

ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานและความสําเร็จของสว่นงาน ตวัอย่างของกลุม่ผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียทีส่ําคญั เช่น นักศึกษา อาจารย์ ผู้ รับบริการทางวิชาการ คู่ความร่วมมือทัง้ทีเ่ป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ สถาบนัการศึกษาอืน่ๆ องค์การทีทํ่าหน้าทีกํ่ากบัดแูลกฎระเบียบ 

องค์การท่ีให้เงินสนบัสนนุ ผู้สง่มอบ ตลอดจนชมุชนในท้องถ่ินและชมุชนวชิาการหรือวชิาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของส่วนงาน โดยทัว่ไปมกัใช้เวลา 5 ปี เป็นแผน 

ทีกํ่าหนดทิศทางการพัฒนาของส่วนงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม กลยุทธ์

ตา่งๆ ของสว่นงานควรครอบคลมุทกุภารกิจของสว่นงาน มีการกําหนดตวับง่ชีค้วามสาํเร็จของ

แต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้พือ่วดัระดบัความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 

กลยทุธ์ โดยสว่นงานนําแผนกลยทุธ์มาจดัทําแผนดาํเนินงานหรือแผนปฏิบตักิารประจําปี 

แผนปฏิบัติการประจาํปี หมายถึง แผนระยะสัน้ท่ีมรีะยะเวลาในการดาํเนินงานภายใน 

1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ลงสูภ่าคปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยทุธ์ 

แผนปฏิบตักิารประจําปีประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะต้องดาํเนินการในปีนัน้ๆ 

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชีค้วามสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม  

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้หล่านัน้ รวมทัง้มีการระบุผู้ รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการ 

ท่ีชดัเจน 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขัน้ตอนการปฏิบัติงานทีม่ีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทํา

อะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดย

ทัว่กนัไมว่า่จะอยูใ่นรูปของเอกสารหรือสือ่อิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยวธีิการอ่ืนๆ องค์ประกอบของ

ระบบ ประกอบด้วย ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติ และข้อมลูปอ้นกลบั ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

เช่ือมโยงกนั 

กลไก หมายถึง สิง่ทีทํ่าให้ระบบมีการขบัเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจดัองค์การ หนว่ยงาน หรือกลุม่บคุคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล1

                                                           
1 ดเูพ่ิมเติม “คูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลองค์การทีด่ี” สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ 

 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคมุ ดูแล

กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ี ซึ่ง

สามารถนําไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน ธรรมทีใ่ช้ในการบริหารงานนีม้ีความหมาย 
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อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึง

ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึ ่งวิญ�ูชนพึงมีและ 

พึงประพฤติปฏิบตัิ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การ

ภายนอก เป็นต้น หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดงันี ้2

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตัิงานที่บรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัชัน้นําของ

ประเทศเพื ่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง

ยทุธศาสตร์ และเปา้ประสงค์ท่ีชดัเจน มีกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 

รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 

 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คอื การบริหารงานตามแนวทางการกํากบัดแูลทีด่ี

ทีม่ีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการ 

ทีเ่หมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานตามภารกิจเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีส่ามารถดําเนินการได้

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด และสร้างความเชื ่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง 

ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ี 

ความหลากหลายและมีความแตกตา่ง 

                                                           
2 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” สํานกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบใน 

การปฏิบตัิหน้าที่และผลงานตอ่เปา้หมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบั 

ทีส่นองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อ

ปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชีแ้จงได้เมือ่มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้ 

อยา่งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทกุขัน้ตอนในการดาํเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตา่งๆ และ

สามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม

ในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตดัสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากสว่นราชการสว่นกลางให้แกห่นว่ยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร

สว่นท้องถ่ิน) และภาคประชาชนดาํเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถงึการมอบอํานาจ

และความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ความพงึพอใจในการให้บริการตอ่ผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี การปรับปรุงกระบวนการ 

และเพ่ิมผลติภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสว่นราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั

ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี 

สว่นได้สว่นเสยี 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ความเช่ือทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 



 

44 
คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ไปภายใน

กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี ่ยวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงทีเ่กิดจากการใช้กระบวนการเพือ่หา

ข้อคิดเห็นจากกลุม่บคุคลท่ีได้รับประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุม่ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้อง

หมายความวา่เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉนัท์ 
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บทที่  4 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพภายในสําหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการประกอบด้วย

องค์ประกอบคณุภาพ 2 องค์ประกอบ คอื องค์ประกอบท่ี 1 พนัธกิจหลกั และองค์ประกอบท่ี 2 

การบริหารจดัการ 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก 

แต่ละสว่นงานย่อมมีพนัธกิจหลกัแตกต่างกนัตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้และภารกิจ 

ทีไ่ด้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั ซึ่งต้องมีการกํากับและส่งเสริมให้การดําเนินงานของ 

สว่นงานหรือหนว่ยงานภายในบรรลเุปา้หมายอยา่งมคีณุภาพ 

ตัวบ่งชีพ้ันธกิจหลกัประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวบ่งชีร่้วมตามพันธกิจหลักของกลุ่ม 

สว่นงานซึง่ทกุสว่นงานท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ต้องดาํเนินการ และตวับ่งชีเ้ฉพาะที่สว่นงานกําหนดขึน้

ตามจดุเน้นเฉพาะของสว่นงาน ซึง่มีความแตกตา่งกนัไป 

1. ตัวบ่งชีร่้วมสาํหรับกลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย และการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อ

อตุสาหกรรม และสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝร่ังเศส มตีวับง่ชีร่้วม 3 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

1.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยั 

1.2 ระดบัความสาํเร็จของการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคณุภาพ 
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2. ตัวบ่งชีร่้วมสาํหรับกลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการให้บริการการศึกษา 

ได้แก่ สาํนกัหอสมดุกลาง สํานกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบณัฑิตวิทยาลยั 

มีตวับง่ชีร่้วม 3 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

1.1 ระบบและกลไกการให้บริการการศกึษา 

1.2 ร้อยละของผู้ รับบริการ 

1.3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

3. ตัวบ่งชี ร่้วมสําหรับกลุ่มส่วนงานที่ มีพันธกิจหลัก ด้านการสนับสนุน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอื่น ได้แก่ สํานกังานอธิการบดี สํานกัวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส์  

ไทย-เยอรมนั มีตวับง่ชีร่้วม 2 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

1.1 ระบบและกลไกสนบัสนนุการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

1.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

  



 คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ 
47 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

ตัวบ่งชีร่้วมสาํหรับกลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ

แก่สังคม 

(สาํนกัพฒันาเทคนิคศึกษา สาํนกัพฒันาเทคโนโลยีเพื่ออตุสาหกรรม และสถาบนันวตักรรม

เทคโนโลย ีไทย-ฝร่ังเศส) 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : สว่นงานทีม่ีพนัธกิจด้านการวิจยัอาจมีจุดเน้นในการวิจยัแตกต่างกัน 

ขึน้อยูก่บัจดุเน้น สภาพแวดล้อม และความพร้อมของแตล่ะสว่นงาน อยา่งไรก็ตามทกุสว่นงาน

ทีม่ีพันธกิจด้านการวิจัย จําเป็นต้องมีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนเพื ่อให้สามารถ

ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพแก่บคุลากร การสนบัสนนุด้าน

ทนุวิจยั การเผยแพร่งานวิจยั ตลอดจนการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้

พนัธกิจด้านการวิจยัมปีระสทิธิภาพและคณุภาพตามจดุเน้นของสว่นงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีนโยบาย และแผนด้านการวิจยัที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของส่วนงาน และแผน

ด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยั 

2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสว่นงาน และดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

บคุลากรของสว่นงานท่ีปฏิบตังิานวจิยั 

4. มีการจัดสรรเงินจากภายในส่วนงาน และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

สว่นงาน 

5. มีผลการดําเนินงานบรรลเุปา้หมายของตวับ่งชีว้ดัความสําเร็จตามแผนด้านการวิจยั

ของสว่นงานท่ีกําหนดทกุตวับง่ชี ้
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6. มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในลกัษณะตา่งๆ 

7. มีการนําผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ และมกีารรับรองการใช้ประโยชน์จากชมุชน หรือ

หนว่ยงานภายนอก หรือได้รับการจดสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบาย และแผนด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 

และแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.1 มีการกําหนดนโยบาย และแผนด้านการวิจยัของสว่นงานทีช่ดัเจน สอดคล้อง

กบัแผนกลยทุธ์ และจดุเน้นของสว่นงาน ตลอดจนแผนด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

1.2 มีการกําหนดตัวบ่งชีพ้ร้อมทัง้ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีที้ ่จะใช้วัด

ความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน 

การวิจัยของส่วนงาน และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

วางแนวทาง ขัน้ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนบุคลากรที ่รับผิดชอบ และ 

มงีบประมาณสนบัสนนุการบริหารงานวจิยั และสนบัสนนุการปฏิบตังิานวจิยัอยา่งเพียงพอ ใน

การบริหารงานวจิยัควรมกีารวางแผน ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิและปรับปรุงอยา่งสมํา่เสมอ

เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายของแผนด้านการวิจยัของสว่นงาน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่บุคลากรของส่วนงานที่ปฏิบัติงานวิจัย 

3.1 พฒันาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ประสบการณ์ของแต่ละคน กรณีนกัวิจยัรุ่นใหม่อาจเร่ิมจากการฝึกอบรม การทํางานวิจยัโดย

ได้รับการแนะนําหรือร่วมทีมวิจัยกบันกัวิจัยอาวโุส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรณีนกัวิจยั
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ทัว่ไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานวิจัยหรือร่วมทีมวิจัยกับนกัวิจัยชัน้นําทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

3.2 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนกัวจิยัและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องแก่บคุลากร

ที่ปฏิบตัิงานวิจยั ตลอดจนจดัระบบควบคมุให้ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด 

3.3 สร้างแรงจูงใจให้บคุลากร เช่น การยกยอ่ง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวลั

สําหรับบคุลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น การจดับรรยากาศและบริการต่างๆ ให้เหมาะสมและจูงใจ 

ในการสร้างงานวจิยั 

4. มีการจัดสรรเงนิจากภายในส่วนงาน และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

ส่วนงาน 

กรณีของนกัวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอาจทําได้ยาก 

สว่นงานจงึควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทนุวจิยั เพ่ือให้บคุลากรเหลา่นีม้โีอกาสสร้างผลงาน 

ท่ีสามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอกในโอกาสตอ่ไป 

การเสนอขอทนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก สว่นงานอาจจดัให้มีระบบสนบัสนนุ เช่น 

การจดัให้มีข้อมลู รายละเอียด และเง่ือนไขของแหลง่ทนุวิจยัต่างๆ ทีบ่คุลากรสามารถเข้าดไูด้ 

นอกจากนัน้อาจจดัให้มีผู้ เชีย่วชาญเป็นพีเ่ลีย้งตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของบคุลากร 

ท่ีเสนอขอทนุไปยงัแหลง่ทนุตา่งๆ และชว่ยปรับปรุงโครงการเหลา่นัน้ให้เหมาะสม 

5. มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชีว้ัดความสําเร็จตามแผนด้าน

การวิจัยของส่วนงานที่กาํหนดทุกตัวบ่งชี ้

5.1 จัดหาทรัพยากรหรือแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ ทัง้

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ตลอดจน

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสง่เสริมการวิจยั 

5.2 มรีะบบประเมนิผลสาํเร็จของการดําเนินการวิจยั และการดําเนินงานตามแผน

ด้านการวิจัยของส่วนงาน เช่น การประเมินความสําเร็จของการให้ทุนวิจัย ทัง้ในประเด็น 

งานวิจยัเสร็จทนัตามกําหนดเวลา คณุภาพของผลงานวิจยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การแสวงหา

ทนุวจิยัจากแหลง่ทนุภายนอก 
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6. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ 

6.1 วางแนวทาง  ขัน้ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้ รับผิดชอบ 

ในการสนบัสนนุการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การจดัให้มีพี่เลีย้งแก่นกัวิจยัรุ่นใหม่

เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

วชิาการ การสนบัสนนุงบประมาณในการเข้าร่วมประชมุเสนอผลงานทางวชิาการ เป็นต้น 

6.2 มกีารนําองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัเผยแพร่สูก่ลุม่เปา้หมายหรือสาธารณชนผา่น

สื่อต่างๆ โดยมีการสงัเคราะห์ผลท่ีได้จากงานวิจัยให้เป็นความรู้ท่ีบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจได้ 

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และติดตามข้อมลูป้อนกลบั นอกจากนัน้ 

การประชาสมัพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเช่ือมโยงกับองค์การ

ภายนอก โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายท่ีคาดว่าจะสามารถสนบัสนนุงานวิจยั หรือร่วมวิจยั หรือนํา

ผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

7. มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก หรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขัน้ตอน วิธีการ และ

ผู้ รับผิดชอบเพือ่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานวิจยัระหว่างนกัวิจยักบัองค์การภายนอก 

ทีม่ีศกัยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2) การแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและ

องค์การเอกชนที่ต้องการรับบริการงานวิจัยจากสว่นงาน และ 3) การส่งเสริมการนําผลงาน 

ที่เกิดจากการวิจยัไปสูง่านเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ระดบัความสาํเร็จของการบริการทางวชิาการแก่สงัคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลักประการหนึง่ของ

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมในรูปแบบต่างๆ  

ในด้านที่มีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปลา่โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย หรืออาจ

คิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยอาจให้บริการทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน หนว่ยงาน

อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน หรือสงัคมในวงกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมี 

ความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลยั การอบรม  

การจดัประชมุ หรือสมัมนาวชิาการ เป็นต้น 

ส่วนงานทีม่ีพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมควรคํานึงถึงกระบวนการ 

ในการให้บริการทางวิชาการที่สนองความต้องการของผู้ รับบริการ โดยศกึษาความต้องการของ

กลุม่เปา้หมาย นํามาจดัทําแผนการให้บริการทางวิชาการ โดยมีการประเมินความสําเร็จของ

การบริการทางวิชาการ และนําผลมาปรับปรุงพฒันาการให้บริการทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ

ของหนว่ยงานภายนอก 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน สังคม หน่วยงาน

ภายนอก 

2. มีแผนการให้บริการทางวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของสงัคม พร้อมทัง้

กําหนดตวับง่ชีว้ดัความสาํเร็จของการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย และมีการดําเนินงานตาม

แผน รวมทัง้มีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการแบบให้เปลา่ 

3. มีผลการดําเนินงานบรรลเุป้าหมายของตัวบ่งชีว้ดัความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนการให้บริการทางวิชาการของสว่นงานที่กําหนดทกุตวับง่ชี ้

4. ระดบัความพึงพอใจของผู้ รับบริการทางวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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5. มีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึน้ทกุปี 

6. มีจํานวนหนว่ยงานผู้ รับบริการทางวชิาการเพ่ิมขึน้ทกุปี 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสาํรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน สังคม หน่วยงาน

ภายนอก 

มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อ

ประกอบการกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ ทิศทางและการจดัทําแผนการให้บริการทางวิชาการ 

ที่สอดคล้องกบัความต้องการ ตามจดุเน้นและศกัยภาพของสว่นงาน 

2. มีแผนการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

พร้อมทัง้กําหนดตัวบ่งชีว้ัดความสําเร็จของการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย และมี 

การดาํเนินงานตามแผน รวมทัง้มีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า 

2.1 มกีารกําหนดแผนการให้บริการทางวชิาการแกส่งัคมท่ีชดัเจน โดยนําข้อมลูจาก

การสาํรวจความต้องการของชมุชน สงัคมภายนอก ตลอดจนข้อมลูการให้บริการทางวิชาการ 

ทีผ่่านมามาเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแผนการให้บริการทางวิชาการ พร้อมทัง้กําหนด 

ตวับง่ชีว้ดัความสาํเร็จของการดําเนินงาน และคา่เปา้หมาย 

2.2 มีการนําแผนการให้บริการทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติ  โดยมอบหมาย

ผู้ รับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามที่กําหนด และมีระบบกํากับ

ติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผน 

2.3 การให้บริการทางวิชาการอยา่งน้อยต้องมีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ

แบบให้เปลา่ 
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3. มีผลการดําเ นินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี ว้ัดความสําเ ร็จของ 

การดาํเนินงานตามแผนการให้บริการทางวิชาการของส่วนงานที่กาํหนดทุกตัวบ่งชี ้

3.1 มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการจัดบริการทางวิชาการตาม

แผนการให้บริการทางวชิาการท่ีกําหนด 

3.3 มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพของ 

การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ หรือแผนการให้บริการทางวชิาการเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชีว้ัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

ทางวิชาการ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.1 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทางวิชาการจากความพึงพอใจของ

ผู้ รับบริการทางวิชาการ และนําเสนอผลการประเมินแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

4.2 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการของแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 หากผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการโครงการ/กิจกรรมใดยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ (ตํา่กว่า 3.51 คะแนน) ให้วิเคราะห์

สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการ ทัง้นี ้ควรวิเคราะห์ลึกลง 

ในรายละเอียดของคณุภาพการให้บริการแตล่ะด้าน 

5. มีรายได้จากการให้บริการทางวชิาการเพิ่มขึน้ทุกปี 

มีการเพิม่โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ และจํานวนผู้ รับบริการทาง

วชิาการ หรือจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีมคีณุคา่และสร้างรายได้ 

6. มีจาํนวนหน่วยงานผู้รับบริการทางวิชาการเพิ่มขึน้ทุกปี 

มีช่องทางการแสวงหาหน่วยงานผู้ รับบริการทางวิชาการเพือ่เพิม่จํานวนและ

กลุ่มเป้าหมายผู้ รับบริการทางวิชาการ โดยการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมทีแ่สดงถึง

ศกัยภาพความพร้อม และกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการของสว่นงาน การจดัทําฐานข้อมลู

กลุม่เปา้หมายผู้ รับบริการทางวิชาการ และการสร้างเครือขา่ยกบัหนว่ยงานภายนอก เป็นต้น 
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 การบริหารงานตามระบบบริหารคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : การบริการทางวิชาการเป็นภารกิจหลักประการหนึง่ของสถาบัน 

อุดมศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักและ

รับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือการสร้างศกัยภาพของหนว่ยงานให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ และระเบียบปฏิบัติที่เป็น 

ไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากล 

2. มีการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัทิีกํ่าหนดไว้ 

3. มกีารดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์คณุภาพท่ีกําหนดไว้ 

4. มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามแผนการตรวจติดตามภายใน 

ท่ีกําหนด 

5. มีการนําผลการตรวจติดตามภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

6. หนว่ยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพสากล 

7. ทกุพนัธกิจของสว่นงานได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพสากล 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

7 ข้อ 
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ตวับ่งชีร่้วมสาํหรับกลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการให้บริการการศึกษา 

(สาํนกัหอสมดุกลาง สาํนกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบณัฑิตวิทยาลยั) 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 ระบบและกลไกการให้บริการการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ส่วนงานทีม่ีพันธกิจด้านการบริการการศึกษา มีการจัดบริการด้าน

ต่างๆ แก่นกัศึกษา อาจารย์ และผู้มาติดต่ออย่างครบถ้วน เพือ่ให้ผู้ รับบริการมีความสะดวก 

ในการรับบริการหรือรับข่าวสาร และมีการจัดกิจกรรมให้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน  

การประกนัคณุภาพภายในถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้องดาํเนินงาน

อย่างต่อเนือ่ง โดยมีการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ

พฒันาการดําเนินงานของส่วนงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพ

มาตรฐานทีกํ่าหนดโดยมหาวิทยาลยั ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง มีการวดัผลสําเร็จของ 

การประกนัคณุภาพภายใน รวมทัง้การรายงานผลการประกนัคณุภาพตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง และมีนวัตกรรมหรือ 

แนวปฏิบตัิท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทัง้นี ้กลุม่เปา้หมายผู้ รับบริการของสว่นงานอาจได้แก่ นกัศกึษา 

อาจารย์ บคุลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจภายนอก 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกในการให้บริการแกผู่้ รับบริการกลุม่เปา้หมาย 

2. มกีารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารตอ่ผู้ รับบริการกลุม่เปา้หมาย 

3. มีการจดัโครงการ/กิจกรรมการให้บริการตามพนัธกิจ/จดุเน้นของสว่นงาน 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของส่วนงานไม่ตํา่กว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5. มีการนําผลการประเมินการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา 

การให้การบริการอยา่งเป็นรูปธรรม 



 

56 
คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

มีการกําหนดวิธีการหรือขัน้ตอนในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการกลุ่มเป้าหมาย โดย 

มีการกําหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีรั่บผิดชอบในการให้บริการ และจัดสรร

ทรัพยากรและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการรับบริการ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 

มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การให้บริการของสว่นงานสูก่ลุ่มเป้าหมายผู้ รับบริการ 

รวมถงึการประชาสมัพนัธ์วธีิการหรือขัน้ตอนในการรับบริการ 

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการตามพันธกิจ/จุดเน้นของส่วนงาน 

3.1 หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบคุคลทีรั่บผิดชอบดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม

การให้บริการ ปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานเพือ่ให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

3.2 มีการควบคุมกํากับให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ รับบริการ 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของส่วนงานไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.1 มีช่องทางให้ผู้ รับบริการหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

การให้บริการ 

4.2 มีระบบการประเมินคุณภาพของการให้บริการจากความพึงพอใจของ

ผู้ รับบริการ และนําเสนอผลการประเมนิแกผู่้ เก่ียวข้อง 
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4.3 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการต้องไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดยงัไม่เป็นไป 

ตามเกณฑ์ (ตํา่กว่า 3.51 คะแนน) ให้วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงการให้บริการ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

5. มีการนําผลการประเมินการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ

พฒันาการให้การบริการอย่างเป็นรูปธรรม 

5.1 นําผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการเสนอให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ 

และจดัทําแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการในด้านท่ียงัไมต่อบสนอง

ความพงึพอใจหรือความคาดหวงัของผู้ รับบริการ 

5.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการ 

ทกุด้านตามแผนท่ีกําหนด 

5.3 มีการสาํรวจข้อมลูจากกลุม่เปา้หมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจตอ่การให้บริการ

ท่ีสว่นงานจดัให้ ตลอดจนความต้องการด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพฒันาและจดัระบบ

การให้บริการในระยะตอ่ไป 
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลพัธ์ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ส่วนงานมีจํานวนผู้ รับบริการต่อจํานวนประชากรเป้าหมายทัง้หมด 

ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนด 

ผู้ รับบริการ หมายถึง ผู้ รับบริการจากส่วนงานบริการการศึกษาเพือ่ใช้สิง่อํานวย 

ความสะดวก หรือบริการของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการรับบริการผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 

จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง จํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั 

การพิจารณาตวับ่งชีนี้พิ้จารณาจากค่าร้อยละของผู้ รับบริการจากส่วนงานท่ีตํ่าไปจาก 

คา่ร้อยละเปา้หมายท่ีกําหนดในแผนของสว่นงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คํานวณคา่ร้อยละของคา่ความแตกตา่งของร้อยละของผู้ รับบริการท่ีตํ่าไปจากค่าร้อยละ

ของเปา้หมายผู้ รับริการท่ีกําหนด และนํามาเทียบกบัคา่ความแตกตา่งท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน 

0 และ 5 และใช้การเทียบบญัญตัไิตรยางศ์ ดงันี ้

1. คา่ความแตกตา่งไมเ่กินร้อยละ 10.00 กําหนดเป็นคะแนน 5 

2. คา่ความแตกตา่งตัง้แตร้่อยละ 50.00 ขึน้ไป กําหนดเป็นคะแนน 0 

3. คา่ความแตกตา่งตัง้แตร้่อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 50.00 ให้นํามาเทียบ

บญัญตัิไตรยางศ์ตามสตูรเพื่อเป็นคะแนน 

สูตรการคาํนวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของผู้ รับบริการเทียบกับประชากรกลุ่มเป้าหมายทัง้หมดใน 

ปีการศกึษานัน้ๆ ตามสตูร 
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ร้อยละของผู้ รับบริการ = 
จํานวนผู้ รับบริการ 

X 100 
จํานวนประชากรกลุม่เปา้หมายทัง้หมด 

2. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเป้าหมายทีกํ่าหนด และนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ 

ตามสตูร 

ร้อยละของคา่ความแตกตา่งจากคา่เปา้หมาย 

= 
ร้อยละคา่เปา้หมายท่ีกําหนด - ร้อยละของผู้ รับบริการท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 

X 100 

ร้อยละคา่เปา้หมายท่ีกําหนด 

3. คาํนวณคา่คะแนน ดงันี ้

3.1 ในกรณีท่ีคา่ร้อยละของผู้ รับบริการสงูกวา่ร้อยละคา่เปา้หมายท่ีกําหนด ให้ได้ 5 

คะแนน 

3.2 ในกรณีที่ค่าร้อยละของผู้ รับบริการตํา่กว่าค่าเป้าหมายทีกํ่าหนด นําค่าร้อยละ

จากข้อ 2 มาคํานวณคะแนน ดงันี ้

3.2.1 คา่ร้อยละของความแตกตา่ง ไมเ่กินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

3.2.2 คา่ร้อยละของความแตกตา่ง เกินร้อยละ 50 คิดเป็น 0 คะแนน 

3.2.3 คา่ร้อยละของความแตกตา่ง ตัง้แตร้่อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อยละ 50 

ให้นํามาคดิคะแนน ดงันี ้

คะแนนท่ีได้  = 
50 – คา่ร้อยละท่ีคาํนวณได้จากข้อ 2 

X  5 
40 

ตวัอย่างการคาํนวณ 

กําหนดคา่เปา้หมายผู้ รับบริการของสว่นงานเป็นร้อยละ 80 

1. กรณีที่ 1 ร้อยละของผู้ รับบริการทีค่ํานวณได้เป็นร้อยละ 85 ผลการดําเนินงานที่ได้ 

สงูกวา่คา่เปา้หมายท่ีกําหนด ได้คะแนน 5 คะแนน 
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2. กรณีท่ี 2 ร้อยละของผู้ รับบริการท่ีคาํนวณได้เป็นร้อยละ 75 

ร้อยละของคา่ความแตกตา่ง

จากคา่เปา้หมาย 
= 

80 – 75 
X 100 =  ร้อยละ 6.25 

80 

ร้อยละของคา่ความแตกตา่งจากคา่เปา้หมาย เป็นร้อยละ 6.25 ค่าไม่เกินร้อยละ 10 

ได้คะแนน 5 คะแนน 

3. กรณีท่ี 3 ร้อยละของผู้ รับบริการท่ีคาํนวณได้เป็นร้อยละ 35 

ร้อยละของคา่ความแตกตา่ง

จากคา่เปา้หมาย 
= 

80 – 35 
X 100 =  ร้อยละ 56.25 

80 

ร้อยละของค่าความแตกต่างจากค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ 56.25 ค่าเกินร้อยละ 50 

ได้คะแนน 0 คะแนน 

4. กรณีท่ี 4 ร้อยละของผู้ รับบริการท่ีคาํนวณได้เป็นร้อยละ 70 

ร้อยละของคา่ความแตกตา่ง

จากคา่เปา้หมาย 
= 

80 – 70 
X 100 =  ร้อยละ 12.50 

80 

ร้อยละของค่าความแตกต่างจากค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ 12.50 ค่าเกินร้อยละ 10 

แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 นํามาแปลงเป็นคา่คะแนน ดงันี ้

คะแนนท่ีได้  = 
50 – 12.50 

 X  5 =  4.68 คะแนน 
40 

หมายเหตุ 

1. การนับจํานวนผู้ รับบริการ ไม่นับซํา้ และนับการรับบริการทัง้การมารับบริการที ่

สว่นงาน หรือจดุบริการของสว่นงาน และการรับบริการผา่นระบบเคร่ืองขา่ย Internet 

2. จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักศึกษา ให้ใช้ข้อมูลจากกองบริการ

การศกึษา โดยเป็นข้อมลูจํานวนนกัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศกึษาท่ีประเมิน 
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลพัธ์ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : การดําเนินงานตามพนัธกิจหลกัและจุดเน้นของสว่นงาน ซึ่งเกี่ยวข้อง

กบัการบริหารจดัการของสว่นงาน เร่ิมตัง้แต่ปัจจยันําเข้าทีไ่ด้มาตรฐาน มีกระบวนการบริหาร

จดัการของสว่นงานที่อาศยัหลกัการมีสว่นร่วม และความร่วมมือรวมพลงัของทกุฝ่าย ผลลพัธ์

คือระดบัความพึงพอใจของผู้ รับบริการ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสะท้อนถึง

คุณภาพของผลการดําเนินงานของส่วนงาน การสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการอาจ

พิจารณาให้ครอบคลมุ 5 ประเดน็หลกั คอื 

1. ความพงึพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

2. ความพงึพอใจด้านสถานท่ี/สิง่อํานวยความสะดวก 

3. ความพงึพอใจด้านบคุลากรที่ให้บริการ 

4. ความพงึพอใจด้านการประชาสมัพนัธ์ 

5. ความพงึพอใจด้านอ่ืนๆ ตามจดุเน้นของสว่นงาน (เช่น ความพึงพอใจด้านทรัพยากร

สารสนเทศ) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจของผู้ รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคาํนวณ : 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคา่คะแนนความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

 
จํานวนผู้ตอบแบบประเมนิทัง้หมด 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการประเมินหลายกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือหลาย

กลุม่เป้าหมาย ให้นําคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของทกุกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือ

กลุม่เปา้หมายมาหาคา่เฉลีย่ 
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ตัวบ่งชีร่้วมสาํหรับกลุ่มส่วนงานที่มีพันธกิจหลักด้านการสนับสนุนการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

(สํานกังานอธิการบดี สํานกัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบนัสหกิจศึกษาและ

พฒันาสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ไทย-เยอรมนั) 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ส่วนงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั มีบทบาทและ

ภารกิจที่สําคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานระดับคณะ สํานัก และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพือ่ให้การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั ซึง่มีบทบาทที่สําคญั คือ การผลิตบณัฑิต การวิจัยและพฒันา การให้บริการ 

ทางวิชาการ และการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม สามารถดําเนินงานได้บรรลคุวามสําเร็จ

ตามนโยบาย เป้าหมาย และตัวบ่งชีที้ ่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัย 

มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนทีจํ่าเป็นเพือ่การดําเนินงานตาม 

พันธกิจ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยส่งเสริม 

ให้บริการ กํากบั ติดตาม และเป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั การกําหนด 

ให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั จะสร้างความเชื่อมั่นของ

กระบวนการคณุภาพในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

ของการดาํเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีระบวนการกําหนดตวับง่ชีข้องสว่นงานเช่ือมโยงตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

2. มกีารกําหนดโครงสร้างและการดาํเนินงานเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั 

3. มีการกํากบั ติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของสว่นงาน 

4. มกีารประเมนิผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานของสว่นงาน 

5. มกีารนําผลการประเมนิมาพฒันาการทํางานของสว่นงานอยา่งตอ่เน่ือง 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีกระบวนการกําหนดตัวบ่งชี ข้องส่วนงานเชื่ อมโยงตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

1.1 มีการจดัทําตวับง่ชี ้พร้อมทัง้เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีที้จ่ะใช้วดัความสําเร็จ

ของการดาํเนินงานตามพนัธกิจของสว่นงาน โดยตวับง่ชีว้ดัผลการดําเนินงานและคา่เปา้หมาย

ควรมีความเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของสว่นงาน 

1.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในการดําเนินการตาม

พนัธกิจเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัทําตวับ่งชีแ้ละกําหนดค่าเป้าหมาย เพือ่ให้เกิดการยอมรับ

ของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้

กําหนดร่วมกนั 

2. มีการกําหนดโครงสร้างและการดําเนินงานเพื่ อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

2.1 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรและกลไกกํากบัดูแลรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของสว่นงาน 

2.2 หน่วยงานย่อย หรือคณะกรรมการ หรือกลุ่มบุคคลหรือบุคคลทีรั่บผิดชอบ 

ดาํเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. มีการกาํกบั ตดิตามความก้าวหน้าและผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

3.1 มีการชีแ้จงทําความเข้าใจกบัผู้บริหารหน่วยงานย่อย และบคุลากรถึงพนัธกิจ 

และเป้าหมายของส่วนงาน และมีการกําหนดหน่วยงานภายในหรือบุคลากรรับผิดชอบ

ดาํเนินงาน 
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3.2 มีระบบการควบคุมกํากับให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผน 

ทีกํ่าหนดไว้ และมีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจํา

สว่นงานในช่วงเวลาหนึง่ๆ 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงานของส่วนงาน 

4.1 มรีะบบตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีท่ี้กําหนด 

4.2 จดัให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบตัิงานตามภารกิจ และตวับง่ชี ้

ทีกํ่าหนดไว้ในแผน และนําผลการประเมินทีไ่ด้เสนอผู้บริหาร คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. มีการนําผลการประเมินมาพฒันาการทาํงานของส่วนงานอย่างต่อเน่ือง 

5.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน เสนอให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ 

วิเคราะห์สาเหต ุปัญหาอปุสรรค และจดัทําแผนพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 

โดยเฉพาะการดาํเนินงานท่ียงัไมบ่รรลเุปา้หมายท่ีกําหนด 

5.2 มีการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน และประเมินคณุภาพของการดําเนินงาน

ทกุด้านตามแผนท่ีกําหนด 

  



 คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ 
65 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลพัธ์ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : การให้บริการของส่วนงานทีม่ีพนัธกิจในการให้บริการ จะมีคุณภาพ 

มากน้อยเพียงใดสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ 

ท่ีมตีอ่การบริการตามพนัธกิจของสว่นงานอาจพิจารณาได้จากคา่เฉลีย่ของความพึงพอใจของ

ผู้ รับบริการต่อการให้บริการของส่วนงาน การสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการควร

พิจารณาให้ครอบคลมุอยา่งน้อย 5 ประเดน็หลกั คอื 

1. ความพงึพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

2. ความพงึพอใจด้านสถานที/่สิง่อํานวยความสะดวก 

3. ความพงึพอใจด้านบคุลากรที่ให้บริการ 

4. ความพงึพอใจด้านการประชาสมัพนัธ์ 

5. ความพงึพอใจด้านอ่ืนๆ ตามจดุเน้นของสว่นงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้คา่เฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจของผู้ รับบริการ (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคาํนวณ : 

คะแนนท่ีได้  = 
ผลรวมของคา่คะแนนความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

 
จํานวนผู้ตอบแบบประเมนิทัง้หมด 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการประเมินหลายกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือหลาย

กลุม่เป้าหมาย ให้นําคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของทกุกระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือ

กลุม่เปา้หมายมาหาคา่เฉลีย่ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 

สว่นงานต้องให้ความสําคญักบัการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสว่นงาน

ทําหน้าที่ในการกํากบัดูแลการทํางานของสว่นงานให้มีประสิทธิภาพ สว่นงานจะต้องบริหาร

จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น การกําหนดวิสยัทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการ

ประจําปี การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสีย่ง การบริหาร

ทรัพยากรทัง้หมด และการประกนัคณุภาพ เพ่ือให้สมัฤทธิผลตามเปา้หมายที่กําหนดไว้ โดยใช้

หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตวับง่ชีใ้นองค์ประกอบการบริหารจดัการเป็นตวับ่งชีที้กํ่าหนดให้ทกุสว่นงานดําเนินการ 

ประกอบด้วยตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

2.1 กระบวนการพฒันาแผน 

2.2 ระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 

2.3 บคุลากรสายสนบัสนนุได้รับการพฒันา 

2.4 ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร 

2.5 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ 

2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 

2.7 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

2.8 การสง่รายงานการประเมนิตนเอง 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 กระบวนการพฒันาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ในการดาํเนินพนัธกิจหลกั สว่นงานต้องมีการพฒันาแผนเพื่อกําหนด

ทิศทางการพฒันา และการดําเนินงานของส่วนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือ

ปณิธาน และวตัถปุระสงค์ของสว่นงาน ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และ

วตัถปุระสงค์ของสว่นงาน โดยการมสีว่นร่วมของบคุลากรในสว่นงาน และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําสว่นงาน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 

2. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจําปีให้เป็นไปตามพนัธกิจ

ของสว่นงาน 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีระดับส่วนงานไปสู ่

ทกุหนว่ยงานภายใน 

4. มีตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตวับง่ชี ้เพ่ือวดัความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจําปี 

5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจําปีของสว่นงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิการประจําปี อย่างน้อย 

ปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา 

สว่นงานไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์ และจดัทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบตัิการประจําปีในปีปัจจุบนั

หรือปีตอ่ไป 

  



 

68 
คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

8 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธาน และ

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน และได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับแผน 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

1.1 มีการกําหนดนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธานของส่วนงาน หากส่วนงาน 

ได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตัง้แต่เร่ิมต้น ส่วนงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือ

ปณิธานยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนัของสว่นงานหรือไม ่หากเหมาะสมต้อง

ดําเนินการให้แนใ่จวา่สมาชิกในสว่นงานและผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบโดยทัว่กนั 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของส่วนงานตามสภาพการณ์ 

ท่ีเปลีย่นไป ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกนัทัง้ผู้บริหาร และบคุลากร เพ่ือเป็น

ทีย่อมรับของทกุฝ่าย อนัจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตัิงานให้บรรลผุลตามปรัชญา

หรือปณิธานท่ีได้กําหนดร่วมกนั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาหรือปณิธานและ

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยทําตาราง

วิเคราะห์ให้ชดัเจนวา่ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสว่นงานและกลยทุธ์สอดคล้องกัน 

ในประเดน็ใด อยา่งไร หากมปีระเดน็ท่ีไมส่อดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ (Strategy) เพื่อนําส่วนงานไปสู่

ความสําเร็จทีพ่ึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ 

(Goal) และวตัถปุระสงค์ (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภยัคกุคาม (Threat) เพื่อนําไปสูก่ารกําหนดกลยทุธ์ 
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ทีช่ัดเจนและครอบคลมุทุกภารกิจของสว่นงาน วิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ที่ส่วนงานกําหนด

ควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกนัจากทัง้ผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรับของ 

ทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของ 

สว่นงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

2. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีให้เป็นไปตาม

พันธกิจของส่วนงาน 

2.1 มีการจดัทําแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategic Map) เพ่ือช่วยแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่

แผนปฏิบตัิการตามกระบวนการของ Balance Scorecard 

2.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ

แผนปฏิบตักิารประจําปี 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีระดับส่วนงานไปสู่

ทุกหน่วยงานภายใน 

3.1 มีการชีแ้จงทําความเข้าใจกับผู้ บริหารหน่วยงานย่อยภายใน ถึงวิสัยทัศน์  

กลยทุธ์ และเป้าหมายของกลยทุธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงาน

ตามแผนกลยทุธ์อยา่งเป็นทางการ 

3.2 มีการกําหนดเปา้หมายในการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงาน

ภายใน และมีการมอบหมายอยา่งเป็นทางการ 

4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ 

แต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจาํปี 

4.1 มีการจัดทําตวับ่งชี ้(KPI) พร้อมทัง้กําหนดค่าเป้าหมาย (Target) ของแต่ละ 

ตวับง่ชีท่ี้จะใช้วดัความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการประจําปี 

ทัง้นี ้ควรจดัทําพร้อมกบัการจดัทําแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตักิารประจําปี 

4.2 มีกระบวนการสง่เสริมให้ผู้บริหาร และบคุลากรผู้ ทีเ่กี่ยวข้องในการดําเนินการ

ตามตัวบ่งชี ้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชีแ้ละกําหนดค่าเป้าหมาย เพือ่ให้เกิด 
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การยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม

เปา้หมายท่ีได้กําหนดร่วมกนั 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปีของส่วนงาน 

สว่นงานควรจดัทําปฏิทนิการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปี เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการดําเนินงาน และสร้างความเชื่อมัน่ว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปี

ในเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจําปี  

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพฒันาระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปี 

ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีเ้ทียบกับ 

คา่เปา้หมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตาม

แผน ควรมกีารวเิคราะห์ถงึสาเหตแุละนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาํส่วนงานเพื่อพจิารณา 

มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตวับง่ชี ้

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินทีไ่ด้รายงานต่อ

ผู้บริหาร และบรรจเุข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานเป็นประจํา

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจาํปีในปีปัจจุบันหรือปีต่อไป 

8.1 มกีารมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา และ

มกีารจดัทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการประจําสว่นงาน 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จดัเกบ็ข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : บคุลากรสายสนบัสนุนและระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

เป็นปัจจัยหนึง่ที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินพนัธกิจด้านอื่นๆ 

ของมหาวิทยาลยัและส่วนงาน ดงันัน้ จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุม

คณุภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มแีผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์

ของสว่นงาน โดยเป็นแผนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2. มีการบริหารและการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีระบบการติดตามให้บคุลากรสายสนบัสนนุนําความรู้และทกัษะท่ีได้จากการพฒันา

มาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุน ตลอดจนระเบียบบริหาร 

งานบคุคล และดแูลควบคมุให้บคุลากรสายสนบัสนนุถือปฏิบตัิ 

5. มีการประเมินผลความสําเ ร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

สายสนบัสนนุ 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยเป็นแผนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมลูที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและแผนการพฒันาทรัพยากร

บคุคลควรครอบคลมุข้อมลูท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อมลูอตัรากําลงัของบคุลากรในปัจจบุนั รวมทัง้ท่ีต้องการในอนาคตอยา่งน้อย 

5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบคุลากรของสว่นงาน กําหนดอตัรากําลงั

ท่ีต้องการเพ่ือการปฏิบตัิงานตามแผนกลยุทธ์ และการพฒันางานประจํา การกําหนดแผน 

การจ้างงาน และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่

กระบวนการคดัสรร อาจมกีารสรรหาทัง้จากภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (Training Needs) ของ

บคุลากรเพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด และสามารถนําความรู้ 

ท่ีได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ ข้อมูลเกี ่ยวกับความสามารถ 

(Competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดบัต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ

ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบตังิานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกบัแนวคิด 

กฎเกณฑ์ มีทศันคติและทกัษะท่ีดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้ข้อมูล

เก่ียวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่นๆ และการเข้าอบรมในโครงการ 

ที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพือ่ใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลง 

ในการทํางาน และใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวลั ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทน

และสวสัดกิารท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้การสรรหาคนเกง่ คนดเีข้ามาปฏิบตัิงาน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรบุคคลว่ามีประเด็นใดบ้าง 

ทีค่วรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ปฏิบตัิงาน และของสว่นงาน 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน 

ที่กาํหนด 

2.1 มีการสรรหา คดัเลือกบคุลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบตัิ

ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้บคุลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบ

อตัรากําลงัท่ีสว่นงานวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลกัษณะงาน 

(Job Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job Specification) รวมทัง้

ความสามารถ (Competencies) ทีจํ่าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และ 

การฝึกอบรมวิธีการทํางานและทกัษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มี 

การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์

ปริมาณการเข้า–ออกของบคุลากรแตล่ะกลุม่ และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ

ติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ

ตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทัง้ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพือ่การส่งเสริมสนับสนุน 

อยา่งตอ่เน่ือง 

3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลกัสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 

การอบรม หรือการพัฒนา เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะ 

ท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการปฏิบตัิงาน หรือปรับปรุงตนเอง อาจใช้กลไกการติดตามผล 

การนําความรู้และทกัษะไปใช้ภายหลงัการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน หรือใช้กลไก 

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือ 

การพฒันา เป็นต้น 
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4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนระเบียบ

บริหารงานบุคคล และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ 

4.1 สว่นงานจดัให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ตลอดจนระเบียบบริหารงาน

บคุคล และกิจกรรมสง่เสริมการปลกูฝังจรรยาบรรณแกบ่คุลากรสายสนบัสนนุอยา่งสมํา่เสมอ 

4.2 ผู้ รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผล 

การปรับปรุงและพฒันาตนเองของบคุลากรสายสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 

5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

สว่นงานจดัให้มกีารประเมนิผลความสาํเร็จของการปฏิบตังิานตามกิจกรรมท่ีกําหนด

ไว้ในแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและ

แผนการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุตามตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ

แผนการบริหารและแผนการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ โดยที่ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานและ

ค่าเป้าหมายนัน้ควรมีความเชื ่อมโยงกับกลยุทธ์ของส่วนงาน และนําผลการประเมิน 

ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุในรอบปีถดัไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและ 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

6.1 นําผลการประเมนิความสาํเร็จของแผนการบริหารและแผนการพฒันาบคุลากร

สายสนบัสนนุไปปรับปรุงแผนการบริหารและแผนการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 

6.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.3 มีการสาํรวจความต้องการ และความพงึพอใจของบคุลากรสายสนบัสนนุที่เข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน เพือ่เป็นข้อมูล

ประกอบการจดัทําแผนการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุในระยะตอ่ไป 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : บุคลากรประจําสายสนับสนุนเป็นบุคลากรที ่มีหน้าที ่สนับสนุน 

การดําเนินงานด้านวิชาการและธุรการของอาจารย์ และการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 

บคุลากรสายสนบัสนนุจึงควรได้รับการพฒันาเพิม่พนูทกัษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 

ตามภาระหน้าทีที่่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

และส่วนงาน เช่น อบรม ศึกษาบางรายวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ 

ศกึษาดงูาน เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

แปลงค่าร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถอยา่งน้อย 40 ชัว่โมงตอ่ปี เป็นคะแนน 0 – 5 โดยกําหนดให้ร้อยละของบคุลากร

ประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันาอยา่งน้อย 40 ชัว่โมงตอ่ปี ร้อยละ 100 เป็น 5 คะแนน 

สูตรการคาํนวณ : 

1. คาํนวณคา่ร้อยละของบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถอยา่งน้อย 40 ชั่วโมงตอ่ปี ตามสตูร 

ร้อยละของบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถอยา่งน้อย 40 ชั่วโมงตอ่ปี 

= 

จํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันาทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถอยา่งน้อย 40 ชั่วโมงตอ่ปี 
X 100 

จํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีปฏิบตัิงานจริง 

2. แปลงค่าร้อยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถอยา่งน้อย 40 ชัว่โมงตอ่ปี ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
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คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีได้รับการพฒันา

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 40 ชั่วโมงตอ่ปี 
X 5 

100 

หมายเหตุ 

1. บุคลากรประจําสายสนับสนุนไม่นับรวมพนักงานพิเศษ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง

โครงการ และพนกังานของหน่วยงานภายนอกทีรั่บเหมางานของมหาวิทยาลยั เช่น พนกังาน

ทําความสะอาด และพนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

2. นับเฉพาะบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นําบุคลากรประจํา 

สายสนบัสนนุที่ลาศกึษาเต็มเวลามาคิดคํานวณทัง้ตวัตัง้และตวัหาร 

3. ไมน่บัรวมบคุลากรประจําสายสนบัสนนุท่ีบรรจเุข้าทํางานไมถ่งึ 9 เดอืน 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 : ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 

ชนิดของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จดัเกบ็ข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยสนับสนุนทีส่ําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของส่วนงาน คือ 

ผู้บริหารทกุระดบัของสว่นงาน หากผู้บริหารมวีสิยัทศัน์ เป็นผู้ นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ

ตอ่สงัคม รักความก้าวหน้า ดแูลบคุลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการบริหาร 

มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ 

สว่นงานไปในทิศทางท่ีถกูต้อง จะทําให้สว่นงานเจริญรุดหน้าอยา่งรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บคุลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ 

2. ผู้บริหารมกีารกํากบั ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้

สามารถสือ่สารแผนและผลการดาํเนินงานของสว่นงานไปยงับคุลากรในสว่นงาน 

3. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในส่วนงานมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจ

ในการตดัสนิใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน เพือ่ให้สามารถทํางานบรรลวุัตถุประสงค์ของ 

สว่นงานเต็มตามศกัยภาพ 

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ท่ีอธิบาย

การดําเนินงานอยา่งชดัเจน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอด 

ไปยงับุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

1.1 ผู้ บริหารและคณะกรรมการประจําส่วนงาน มีส่วนร่วมกันในการกําหนด

นโยบายและจดัทําวสิยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และนําสูก่ารปฏิบตัทิีเ่ป็นระบบชดัเจน โดยมี

การกําหนดตวับง่ชีค้ณุภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบตัิ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพฒันา

องค์การ เช่น การสง่เสริมให้บคุลากรมีโอกาสศกึษา เรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 2) มิติ

การพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการหลกัของส่วนงาน เช่น การพัฒนาคุณภาพงาน  

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการ 

แก่สงัคม และ 3) มิตผิู้ รับบริการหรือผู้มสีว่นได้สว่นเสยี เช่น ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โดย

คํานึงถึงความคุ้ มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

อยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มคา่ของการจดัเก็บข้อมลู และการรายงานข้อมลูกบั

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถา่ยทอดนโยบาย วิสยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์

ให้หนว่ยงานและบคุลากรทกุระดบัทราบและมีความเข้าใจร่วมกนั 

1.3 จัดทําระบบฐานข้อมูลของส่วนงานให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผล 

การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีคุ้ณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้

ในแผนกลยทุธ์ และนําข้อมลูท่ีได้มาใช้เพ่ือการตดัสนิใจปรับแผนกลยทุธ์ได้อยา่งทนัการ 

2. ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั ้งสามารถสื่ อสารแผนและผลการดําเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากร 

ในส่วนงาน 

2.1 ผู้บริหารมีการกํากบั ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ

ในการประชุมผู้บริหาร เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ยิ่งขึน้ พร้อมทัง้สร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยงับคุลากร

กลุม่เปา้หมายทกุระดบัท่ีเก่ียวข้อง 
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2.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานทีส่ําคัญตามภารกิจของส่วนงาน 

อยา่งครบถ้วน รวมทัง้การติดตามผลสมัฤทธ์ิอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือ

ปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถดัไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยงับคุลากรทกุระดบั

ผา่นการสือ่สารภายใน โดยใช้สือ่ตา่งๆ ท่ีตรงกบักลุม่เปา้หมาย 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

ให้อาํนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

3.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพือ่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพือ่การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 

อยา่งตอ่เน่ือง 

3.2 ผู้บริหารดาํเนินการปรับลดขัน้ตอนกระบวนการบริหารจดัการ โดยมอบอํานาจ

ในการตัดสินใจแก่ผู้ บริหารหรือผู้ ปฏิบัติระดับถัดไป เพื ่อเพิ ่มความคล่องตัว พร้อมกับ 

มีการกํากับ และตรวจสอบเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผล คุ้มคา่ และมีความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3.3 ผู้บริหารมีการสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมเพือ่เป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจต่อ

บคุลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวลัคณุภาพและเพิม่ประสิทธิภาพ

การให้บริการ โครงการพฒันาองค์การให้คลอ่งตวั (Lean Organization) เป็นต้น 

4. ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์

ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ 

4.1 ผู้ บ ริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ ร่วมงาน โดยเ น้นการเ พิม่ทักษะ 

ในการปฏิบตัิงานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งหรือเพิม่ศกัยภาพในการทํางานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

เชน่ การสอนงานท่ีหน้างาน (On – the – job training) จดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

4.2 ผู้บริหารในระดบัตา่งๆ ควรนําหลกัการจดัการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลีย่น

ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การสร้างเครือขา่ยชมุชนนกัปฏิบตัิ (Community of Practices) เป็นต้น 
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5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ  

ที่อธิบายการดาํเนินงานอย่างชดัเจน 

5.1 ผู้บริหารควรยึดหลกัธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงาน

ของส่วนงานให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารส่วนงาน และคณะกรรมการ

ประจําสว่นงาน โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศและ 

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก 

5.2 ผู้ บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น 

การปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองคณุภาพการดําเนินงานและเปิดโอกาส

ให้มีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน 

5.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุป 

ผลการทํางานและรายงานการเงินของส่วนงานเสนอต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานเป็น

ประจําทกุปี 

5.4 ผู้ บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง และ 

การตรวจสอบภายในของสว่นงาน และรายงานการเงินของส่วนงานเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจําสว่นงานเป็นประจําทกุปี 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.5 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จดัเกบ็ข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : ส่วนงานสนบัสนุนควรมีการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ต้องมีการจัดการความรู้เพือ่มุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมี 

การรวบรวมองค์ความรู้ทีม่ีอยู่ในส่วนงานซึง่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร  

มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในส่วนงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้สว่นงานมีความสามารถ 

ในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ประกอบด้วย การระบุความรู้  

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลีย่นความรู้  

การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสว่นงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบตัิงาน 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ 

ในสว่นงานให้ดียิ่งขึน้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ

พนัธกิจของสว่นงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน ตาม

ประเดน็ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ

เผยแพร่ไปสูบ่คุลากรกลุม่เปา้หมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่ในตวับคุคลและ

แหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
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5. มีการนําความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ 

ผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดมีาปรับใช้ในการปฏิบตังิานจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความ รู้ 

ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนงาน 

1.1 ส่วนงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ของส่วนงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนด 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ

พนัธกิจของสว่นงาน 

1.2 บคุคลท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ 

รองผู้ อํานวยการ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างานที่กํากบัดแูลด้านยทุธศาสตร์หรือ

กลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของสว่นงาน 

1.3 สว่นงานควรมีเป้าหมายในการจดัการความรู้ โดยเน้นเร่ืองการพฒันาทกัษะ 

ความสามารถของบคุลากรภายในเป็นหลกั โดยต้องครอบคลมุพนัธกิจของสว่นงาน รวมทัง้

ประเดน็การจดัการความรู้ท่ีสว่นงานมุง่เน้น 

2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจน ตาม

ประเด็นความรู้ที่กาํหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ควรเป็นบุคลากร 

ท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ความรู้ดงักลา่ว รวมทัง้ด้านอ่ืนๆ ท่ีสว่นงานมุง่เน้น 
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2.2 สว่นงานควรกําหนดนโยบายให้มกีารสาํรวจผลการปฏิบตังิานท่ีเป็นจดุเดน่ของ

บุคลากรที ่สะท้อนอัตลักษณ์ของส่วนงาน  เพื ่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ 

ในกระบวนการจดัการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ที่กาํหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาํหนด 

3.1 ส่วนงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วิชาการ และผลการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ผลงานด้านอืน่ๆ ทีส่ว่นงานมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ 

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมอย่างสมํ ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพื ่อ 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกบัเจ้าของความรู้ เคลด็ลบั หรือนวตักรรมดงักลา่ว 

3.2 สว่นงานควรสง่เสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสว่นงาน 

เช่น การสง่เสริมให้มีชมุชนนกัปฏิบตัิและเครือขา่ยด้านการจดัการความรู้ทัง้ระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อยา่งตอ่เนื่อง โดยการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ทัง้ด้านงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ กําหนดในข้อ 1 ทัง้ที่ มีอยู่ ใน 

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทัง้ ทีม่ีอยู ่

ในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

เป็นหมวดหมู่เพือ่ให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการเพิม่พูนความรู้ความสามารถเข้าถึง 

แนวปฏิบตัิท่ีดีได้งา่ย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสือ่สิง่พิมพ์เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และ 

ยกยอ่งให้เกียรติแก่ผู้ เป็นเจ้าของความรู้ เคลด็ลบั หรือนวตักรรมดงักลา่ว 
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5. มีการนําความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 

ปีการศึกษาที่ ผ่านมา ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้ รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที ่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น 

นวตักรรมทีไ่ด้จากการจดัการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน และ

สงัคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของหนว่ยงานท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย 

5.2 ผู้ รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผล

ตามประเด็นความรู้และเปา้หมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคณุภาพจากภายในและภายนอกด้านการจดัการ

ความรู้มาปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของสว่นงาน 

5.4 ผู้ รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิที ่เ กิดขึน้ตามเป้าประสงค์ที ่กําหนดไว้ 

ในประเดน็ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสว่นงาน 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตวับ่งชี ้ : กระบวนการ 

ปีที่ใช้จดัเกบ็ข้อมูล : ปีงบประมาณ 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : เพ่ือให้สว่นงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคมุ

ปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการดาํเนินงานท่ีอาจเป็นมลูเหตขุองความเสยีหาย (ทัง้ในรูปของ

ตวัเงิน หรือไมใ่ช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสยีง และการฟอ้งร้องจากการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล หรือความคุ้มคา่) เพื่อให้ระดบัความเสี่ยง และขนาดของ

ความเสยีหายที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ียอมรับและควบคมุได้ โดยคํานงึถึงการเรียนรู้

วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่า

ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนือ่งและทันต่อ 

การเปลีย่นแปลง เพ่ือการบรรลเุปา้หมายของสว่นงานตามยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นสาํคญั 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ง โดยมีผู้ บริหาร

ระดบัสงูร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสีย่ง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสว่นงาน จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

- ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 

- ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสว่นงาน 

- ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบตัิงาน ระบบ 

งาน ระบบประกนัคณุภาพ 

- ความเสีย่งด้านบคุลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบคุลากร 
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- ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของสว่นงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลําดบัความเสี่ยงท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มกีารจดัทําแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดบัความเสีย่งสงู และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ่คณะกรรมการ

ประจําสว่นงาน เพ่ือพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสว่นงานไปใช้ 

ในการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถดัไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดบัสูงร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

1.1 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 

และตวัแทนท่ีรับผิดชอบในแตล่ะพนัธกิจหลกัของสว่นงาน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น 

นโยบาย หรือแนวทางในการดาํเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาการประชุม

ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานอยา่งสมํา่เสมอ 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความเส่ียง 

อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้

- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของส่วนงาน 

2.1 วิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยงพร้อมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบ

หรือสร้างความเสยีหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลเุปา้หมายในการบริหาร 

2.2 ประเด็นความเสีย่งที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตกุารณ์ในอนาคตทีม่ีโอกาส

เกิดขึน้และสง่ผลกระทบตอ่มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานด้านชื่อเสียง คณุภาพการศึกษา รวมถึง

ความสญูเสยีทางด้านชีวิตบคุลากร และทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยัหรือสว่นงานเป็นสาํคญั 

2.3 ปัจจัยเสีย่งหรือปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเสีย่งอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบตัิงาน สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสีย่ง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสีย่ง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสีย่งอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึง 

ความเสีย่งระดบัสงู กลาง ตํ่า ได้ 
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3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสีย่งทัง้ในด้านของโอกาสและ

ผลกระทบ 

3.3 ประเมินโอกาสในการเกิดความเสีย่งจากความถี่ทีเ่คยเกิดเหตุการณ์เสีย่ง 

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต 

รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัการควบคมุปัจจยัเสีย่งในปัจจบุนั 

3.4 ประเมนิผลกระทบของความเสีย่งจากความรุนแรงถ้ามีเหตกุารณ์เสีย่งดงักลา่ว

เกิดขึน้ โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชือ่มัน่ต่อคณุภาพการดําเนินงานของ

สว่นงาน ฐานะการเงิน ขวญักําลงัใจและความปลอดภยัของบคุลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาํเนินการตาม

แผน 

3.1 จดัทําแผนบริหารความเสีย่งเพ่ือการบรรลเุปา้หมาย โดยต้องกําหนดมาตรการ

หรือแผนปฏิบตัิการทีจ่ะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับุคลากรในสว่นงาน และดําเนินการ

แก้ไข ลด หรือปอ้งกนัความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3.2 สร้างมาตรการควบคมุความเสีย่งโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ

ความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคมุความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง 

และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสีย่ง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่

มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานจะเกิดความเสยีหาย (ทัง้ในรูปแบบของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น 

ชือ่เสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผลหรือความคุ้มคา่ คณุคา่) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจาํส่วนงาน เพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงาน 
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5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเ ร็จของ 

การดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงาน และมหาวิทยาลยั 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํส่วนงาน

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

แผนบริหารความเสีย่งในรอบปีถดัไปควรพิจารณาระดบัความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลงั

การจดัการความเสีย่ง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสว่นงาน หรือมหาวิทยาลยั 

รวมทัง้ความเสีย่งใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในส่วนงาน

หรือมหาวทิยาลยั และจากหนว่ยงานกํากบั 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.7 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : การประกันคุณภาพภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม 

ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2545 ซึง่สถาบนัอดุมศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน

และพฒันาการดาํเนินงานของสถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้ประสงค์ และระดบัคณุภาพ

ตามมาตรฐานทีกํ่าหนดโดยสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสงักัด ตลอดจนหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง มีการวดัผลสาํเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน รวมทัง้การรายงานผล

การประกนัคณุภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ

ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง และมนีวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารทีต้่องดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

ในการพฒันาคณุภาพ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัประกนัแกส่าธารณชนให้มัน่ใจได้วา่สว่นงานสามารถ

สร้างผลผลติท่ีมคีณุภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในที่สอดคล้องกบัพนัธกิจของ

สว่นงาน และดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดตวับง่ชีเ้พ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสว่นงาน 

3. มีการดํา เนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที ่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคณุภาพเสนอตอ่มหาวทิยาลยัตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา

ผลการประเมนิคณุภาพไปทําแผนการพฒันาคณุภาพของสว่นงาน 

4. มีการรายงานผลการดํา เ นินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในให้ 

คณะกรรมการประจําสว่นงานเพ่ือพิจารณา 
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5. มกีารนําผลการประเมินคณุภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสว่นงาน

มาปรับปรุงการทํางานให้มคีณุภาพดขีึน้ 

6. มีแนวปฏิบัติที ่ดีทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน และเผยแพร่ให้

หนว่ยงานภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 

ตวัอย่างแนวปฏิบตัเิพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ 

พันธกิจของส่วนงาน และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

1.1 สว่นงานควรพฒันาระบบประกนัคณุภาพที่เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ

สว่นงาน โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพที่ใช้กนัแพร่หลายทัง้ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสว่นงานพฒันาขึน้เอง 

1.2 ระบบประกนัคณุภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน 

ทีด่ําเนินการเป็นประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ 

ประเมินและการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลเุป้าประสงค์และมีการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง 

1.3 มกีารกําหนดผู้ รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกนัคณุภาพเพ่ือผลกัดนั

ให้มกีารประกนัคณุภาพเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่ระดบัสว่นงาน กอง/ฝ่าย งาน จนถึงระดบั 

ผู้ปฏิบตัิแตล่ะบคุคล 

2. มีการกาํหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน 

2.1 ส่วนงานอาจกําหนดตัวบ่งชีที้ ่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของส่วนงาน

เพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์/จดุเน้นของตนเอง 
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2.2 ตวับ่งชีที้เ่พิม่เติมขึน้ตามอตัลกัษณ์/จุดเน้นของสว่นงานควรชีว้ดัคุณลกัษณะ 

ท่ีพงึประสงค์ครบถ้วน ทัง้ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติหรือผลลพัธ์ 

2.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีใช้กํากบัแตล่ะตวับง่ชี ้ต้องสามารถวดัระดบัคณุภาพ 

ตามเปา้หมายของตวับง่ชีน้ัน้ๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีนาํไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา

รายงานประจําปีที่ เ ป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม

กาํหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพของ

ส่วนงาน 

3.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกนัคณุภาพภายในที่สมบรูณ์ครบถ้วน โดย

มีการกําหนดการควบคมุคณุภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคณุภาพ 

3.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และ 

การปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

3.3 มีการจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพที่มีข้อมลูครบถ้วน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมทัง้เสนอมาตรการและ

แผนพฒันาคณุภาพตามผลการประเมนิในแตล่ะปี และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ให้คณะกรรมการประจาํส่วนงานเพื่อพจิารณา 

มีการพฒันาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพภายใน 

และควรรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคณุภาพภายในตามตวับ่งชีเ้ทียบกับ 

ค่าเป้าหมายเสนอต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานเพือ่พิจารณาในช่วงเวลาหนึง่ๆ เช่น 6 

เดอืน หรือ 9 เดอืน หรือ 12 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายควรมีการวิเคราะห์ถึง

สาเหตแุละนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
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5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

ส่วนงานมาปรับปรุงการทาํงานให้มีคุณภาพดีขึน้ 

ส่วนงานควรมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบนําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ 

และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิ เคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับ

คณะกรรมการ/หนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพือ่พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสว่นทีรั่บผิดชอบ

โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปา้หมายให้ผลการดําเนินงานมีคณุภาพดียิ่งขึน้ 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน และเผยแพร่ 

ให้หน่วยงานภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

6.1 มีกระบวนการคดัสรรแนวปฏิบตัทิีด่ีในแตล่ะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน 

หรือการพฒันางาน 

6.2 มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบตัิงานท่ีเป็นวิธีปฏิบตัิท่ีดีให้กบัสาธารณชน และ

ให้หนว่ยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ 

  



 

94 
คูมื่อการประกนัคณุภาพภายใน สําหรับสว่นงานสนบัสนนุวชิาการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.8 การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 

ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล : ปีการศกึษา 

คาํอธิบายตัวบ่งชี ้ : กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 กําหนดให้สถาบนัอดุมศึกษาต้องจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 120 วัน นับจากวันสิน้ 

ปีการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงกําหนดให้แต่ละสว่นงาน

จัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารองรับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลยั และรับการประเมนิคณุภาพภายในตามเวลาท่ีกําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

พิจารณาจากการสง่รายงานการประเมินตนเองให้กบัมหาวิทยาลยัตามเวลาทีกํ่าหนด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ส่ง SAR  

เกินกําหนด

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 4 วนั 

ส่ง SAR  

เกินกําหนด

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 3 วนั 

ส่ง SAR  

เกินกําหนด

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 2 วนั 

ส่ง SAR  

เกินกําหนด

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 1 วนั 

ส่ง SAR  

ภายใน

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : 

1. กําหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้ยึดตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน

ประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

2. วนัที่สง่รายงานการประเมินตนเองให้ยดึวนัที่ลงรับรายงานการประเมินตนเองของ

สว่นงานตา่งๆ ท่ีศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษาประทบับนปกรายงานการประเมนิตนเอง 

3. ในกรณีที่สง่รายงานการประเมินตนเองเกินกว่าเวลาที่กําหนดมากกว่า 4 วนั ให้ได้

คะแนนเป็น 0 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 

 

 
 

รายงานการประเมนิตนเอง 

(Self Assessment Report) 
 

 

.............(ระบุช่ือส่วนงาน).............. 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

รอบปีการศึกษา 2557 

(ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557  ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558) 

 

 

 

 

....(ระบวุนั เดอืน ปีท่ีรายงาน).... 
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คาํนํา 

 

อธิบาย 

1. วตัถปุระสงค์ 

2. ช่วงเวลาของการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

3. อ่ืนๆ 

 

 

 

 

....(ลงนามโดยหวัหน้าสว่นงาน)..... 

 

  (..............................................) 

    ………….….(ระบตุาํแหนง่)............... 

……/…………/……. 
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สารบัญ 

 

  หน้า 

คาํนํา 

สารบัญ 

สารบญัตาราง 

ข้อมูลเบือ้งต้นของส่วนงาน 

 ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจบุนั 

 ปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ 

 โครงสร้างการบริหารจดัการ 

 บคุลากร 

 งบประมาณ 

 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงานประกนัคณุภาพภายใน 

 จดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา และแนวทางการพฒันาในภาพรวม 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

 องค์ประกอบท่ี 1 พนัธกิจหลกั 

 องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจดัการ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
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สารบญัตาราง 

 

ตาราง หน้า 

1 จํานวนบคุลากร 

2 งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร จําแนกตามงบประมาณรายจา่ย 

3 เปา้หมายการดาํเนินงานตามตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพภายใน 

4 สรุปผลการประเมนิตนเอง 

5 ผลการประเมนิคณุภาพภายใน รายตวับง่ชี ้
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ข้อมูลเบือ้งต้นของส่วนงาน 

 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………….….…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………..…… 

…………………………………………………………………………………………..….…… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………..….……… 

……………………………………………………………………………………..…….……… 

…………………………………………………………………………………..……….……… 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

………………………………………………………………………….……….………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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แผนภมิูที่ 1 แผนภมูโิครงสร้างของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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แผนภมิูที่ 2 แผนภมูกิารบริหารงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน และแผนภูมิ 

การบริหาร) 

………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

บุคลากร (อาจนําเสนอในรูปแบบของตาราง) 

……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

งบประมาณ (อาจนําเสนอในรูปแบบของตาราง) 

………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน (การดําเนินงานตามแผนพฒันา

คณุภาพเพื่อรองรับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของการประเมินคณุภาพภายใน รอบปี 

ที่ผ่านมา และผลการพฒันาสว่นงาน) 

ด้านการดาํเนินงานตามพนัธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ด้านการบริหารและจดัการ 

………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

……………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางที่ .... เป้าหมายการดําเนินงานตามตวับ่งชีก้ารประกันคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 

2557 ...........(ระบช่ืุอสว่นงาน)............. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก   

1.1 ......... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท่ี้ประเมิน)...........   

1.2 ......... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท่ี้ประเมิน)...........   

1.3 ......... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท่ี้ประเมิน)...........   

1.4 ......... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท่ี้ประเมิน)...........   

1.5......... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท่ี้ประเมิน)...........   

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ   

2.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ  

2.2 ระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ ข้อ  

2.3 บคุลากรสายสนบัสนนุได้รับการพฒันา ร้อยละ  

2.4 ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร ข้อ  

2.5 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนัเรียนรู้ ข้อ  

2.6 ระบบบริหารความเสีย่ง ข้อ  

2.7 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน ข้อ  

2.8 การสง่รายงานการประเมนิตนเอง วนั  
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ตารางที่ .... สรุปผลการประเมนิตนเอง รอบปีการศกึษา 2557 ......(ระบช่ืุอสว่นงาน)........... 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน* 

1. พนัธกิจหลกั   

2. การบริหารจดัการ   

ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ   

* ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 

…………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1  พันธกิจหลกั 

สาํหรับตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  : 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การดาํเนินงาน 
เอกสาร 

อ้างอิง  

หมายเลข 

มีการ

ดาํเนินงาน 

ครบถ้วน 

มีการ

ดาํเนินงาน 

แต่ไม่ครบถ้วน 

ไม่ได้

ดาํเนินงาน 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

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

มกีารดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

เกณฑ์ ผลการดาํเนินงาน 

ข้อ 1  

ข้อ 2  

ข้อ 3  

ข้อ 4  

ข้อ 5  
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การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

 ข้อ .... ข้อ .... ข้อ  

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สงูกวา่เปา้หมาย   เป็นไปตามเปา้หมาย 

  ตํ่ากวา่เปา้หมาย 

 

จุดแขง็ : 

………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา : 

………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพัฒนา : 

……………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

รายการเอกสารอ้างองิ : 

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข   
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สาํหรับตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่  : 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

 

สูตรการคาํนวณ : 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวับ่งชี ้: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวับ่งชี ้ หน่วยนับ ผลการดาํเนินงาน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

ข้อมูลการดาํเนินงาน : 

……………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

     

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  สงูกวา่เปา้หมาย   เป็นไปตามเปา้หมาย

  ตํ่ากวา่เปา้หมาย 
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จุดแขง็ : 

………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา : 

………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการพัฒนา : 

……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

รายการเอกสารอ้างองิ : 

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  

เอกสารหมายเลข  
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ตารางที่ .... ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 รายตวับ่งชี ้........ (ระบุช่ือ 

สว่นงาน) ............ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน 1 การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน

ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์2 3 
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก 

1.1       

1.2       

1.3       
1.4       

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1  
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจดัการ 
2.1 กระบวนการพฒันาแผน      
2.2 ระบบการพฒันาบคุลากรสาย

สนบัสนนุ 
     

2.3 บคุลากรสายสนบัสนนุที่ได้รับ 

การพฒันา 
     

 
2.4 ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร      
2.5 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนั

เรียนรู้ 
     

2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง      
2.7 ระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพภายใน 
     

2.8 การสง่รายงานการประเมินตนเอง      
ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2  
ค่าเฉล่ียรวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ  

หมายเหตุ 1 ระบคุา่เปา้หมายตามที่สว่นงานที่ประเมินกําหนด 

 2 กรณีตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบเุลขทีข้่อเกณฑ์มาตรฐานที่ดําเนินการได้ 

  กรณีตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ ระบขุ้อมลูที่ดาํเนินการได้ 

 3. กรณีตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบจํุานวนข้อที่ดําเนินการได้ 

  กรณีตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ ระบผุลการคํานวณที่ได้ 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 

.........................(ระบุช่ือส่วนงานที่รับการประเมิน) ...................... 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

รอบปีการศึกษา 2557 

(ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557  ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558) 

 

 

 

 

 

.........(ระบวุนั เดอืน ปีท่ีประเมนิ)....... 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

.........................(ระบุชื่อส่วนงานที่รับการประเมิน) ........................ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รอบปีการศึกษา ............... 

 

**************************** 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 
1.  ประธานกรรมการ  
2.  กรรมการ  
3.  กรรมการ  
4.  กรรมการและเลขานกุาร  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

.........................(ระบุชื่อส่วนงานที่รับการประเมิน) ........................ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รอบปีการศึกษา ................... 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ............................................... ประธานกรรมการ 

2. ............................................... กรรมการ 

3. ............................................... กรรมการ 

4. ............................................... กรรมการและเลขานกุาร 

หน่วยงานที่รับการประเมิน  ..........(ระบช่ืุอสว่นงานท่ีรับการประเมนิ)......... 

กาํหนดการประเมิน ..........(ระบชุ่วงเวลาท่ีประเมิน)………… 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

......(สรุปประวตัคิวามเป็นมาและข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงานท่ีประเมนิพอสงัเขป)…… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

ภายใน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีคุ้ณภาพตามหลกัเกณฑ์ 

ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือและสว่นงานกําหนด 

2. เพื ่อให้ส่วนงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แท้จริงของตนเอง อันจะนําไปสู ่

การปรับปรุงพฒันา เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีมหาวิทยาลยัและสว่นงาน

กําหนดไว้ 

3. เพ่ือนําเสนอจดุแข็ง จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาสาํหรับสว่นงาน 
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วธิีดาํเนินการประเมิน (ระบวุธีิดาํเนินการประเมนิของคณะกรรมการ) เช่น 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในได้ดาํเนินการประเมนิสว่นงานตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาและวเิคราะห์รายงานการประเมนิตนเองของสว่นงาน 

2. กําหนดขอบเขตการตรวจเยี่ยมและประเมิน 

3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตามท่ีอ้างอิงไว้ในรายงานการประเมนิตนเอง 

4. พบผู้บริหาร และบคุลากรของสว่นงาน เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ วิธีการประเมิน และ

รับฟังรายงานการดาํเนินงานของสว่นงาน พร้อมทัง้ขอข้อมลูในเชิงนโยบาย 

5. สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร บคุลากร และผู้ใช้บริการ 

6. เยี่ยมชมหนว่ยงาน 

7. ประชมุเพ่ือตดัสนิผลการประเมนิ และสรุปผลการประเมนิ 

8. นําเสนอผลการประเมนิด้วยวาจาตอ่ผู้บริหาร และบคุลากรของสว่นงาน 

9. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส่วนงาน และ

มหาวิทยาลยั 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินรายตวับ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน 1 

การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน

ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์2 3 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลัก 

1.1 ... (ระบช่ืุอตวับง่ชีท้ี่ประเมิน) ....      

1.2       

1.3       
1.4       

ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1  
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจดัการ 
2.1 กระบวนการพฒันาแผน      
2.2 ระบบการพฒันาบคุลากร 

สายสนบัสนนุ 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้ เป้าหมาย
ผลการดาํเนินงาน 1 

การบรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน

ประเมิน ข้อมูล ผลลัพธ์2 3 

2.3 บคุลากรสายสนบัสนนุที่ได้รับ 

การพฒันา 
     

 
2.4 ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร      
2.5 การพฒันาสว่นงานสูส่ถาบนั

เรียนรู้ 
     

2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง      
2.7 ระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพภายใน 
     

2.8 การสง่รายงานการประเมินตนเอง      
ค่าเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2  
ค่าเฉล่ียรวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ  

หมายเหตุ 1 ระบคุา่เปา้หมายตามที่สว่นงานที่ประเมินกําหนด 

 2 กรณีตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบเุลขที่ข้อเกณฑ์มาตรฐานที่ดําเนินการได้ 

  กรณีตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ ระบขุ้อมลูที่ดาํเนินการได้ 

 3. กรณีตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพ ระบจํุานวนข้อที่ดําเนินการได้ 

  กรณีตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ ระบผุลการคํานวณที่ได้ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน* 
1. พนัธกิจหลกั   
2. การบริหารจดัการ   
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ   
* ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจหลกั 

จุดแขง็ 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

จุดที่ควรพัฒนา 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

แนวทางการประปรุงพัฒนา 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 

จุดแขง็ 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

แนวทางการประปรุงพัฒนา 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 

............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาในระยะ 5 ปี 

............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

แนวปฏิบตัิที่ดี (ถ้ามี) 

............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางการตรวจเยี่ยม 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

อื่นๆ 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เร่ือง นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พ.ศ.2552 

ด้วยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

ได้กําหนดจดุมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศึกษาทีมุ่่งเน้นคณุภาพและมาตรฐาน โดย

กําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ง่

ประกอบด้วย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกนัคณุภาพภายนอก” 

เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดงุรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสถาบนัอดุมศกึษา 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 31 (3) และ (11) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2552 และประกาศให้ทกุสว่นงานได้รับทราบ และ

ใช้เป็นแนวปฏิบตัใินการดาํเนินงาน ดงันี ้

1. จดัให้มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

2. ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศกึษาท่ีต้องดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

3. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างสมํา่เสมอและ

ตอ่เนื่อง รวมทัง้สง่เสริมให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. สง่เสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรได้มีสว่นร่วม และมีสว่นรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรมการประกนัคณุภาพภายในของสว่นงาน 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพภายในจาก

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลยัแต่งตัง้ทุกปีการศึกษา พร้อมทัง้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อ

นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 
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6. ให้นําผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

เพ่ือให้เกิดสมัฤทธิผล และมีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

จงึประกาศให้ทราบทัว่กนั และถือปฏิบตัติอ่ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 

ลงนาม 

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวฒุ ิบณุยโสภณ) 

อธิการบดี 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูย์ประกนัคณุภาพการศกึษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท์/โทรสาร  0-2555-2176 

Website : http://www.qa.kmutnb.ac.th  e-mail :  qa@op.kmutnb.ac.th 
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