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คานา
การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีการขับเคลื่อนทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการทาง
การศึกษาต่างๆโดยหน่วยงานคณะและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนมักมีความเกี่ยวข้องการการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกต่างๆแก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของสถาบันให้ผรู้ ับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บ ริก ารของหน่ วยงานเป็ นส าคั ญ ดัง นั้น หน่ วยงานสนั บ สนุน ควรมี ก ารจัด วางระบบงาน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
รักษาให้คงไว้ซึ่งระบบงานและคุณภาพของงานและการให้บริการอย่างเป็นคุณภาพมาตรฐานที่สม่าเสมอ เพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดที่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและผูบ้ ริหารจึงเห็นความสาคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สนับสนุนเป็นอย่างมาก และหน่วยงานควรมีการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนางานของตนให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดังนั้นสานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับหน่วยงานสนับสนุน สาหรับใช้กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของหน่วยงานสนับสนุนของสถาบัน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 1
ตัวบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐานอยู่เสมอ ประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ 1
:
กระบวนการพัฒนาแผน (IQA ตบ.5.1เกณฑ์ใหม่, ข้อ 1)
ชนิดตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คาอธิบาย
:
หน่วยงานต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในการดาเนินพันธกิจ ซึ่งการกาหนด
แผนฯ นี้ต้องครอบคลุมทั้งอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของช าติ
และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพื่อให้แผนฯ สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมถึง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2
(พ.ศ. 2551-2565) ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
3. มีการนาแผนกลยุทธ์พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา
และกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
4. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
7. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
หมายเหตุ : หน่วยงานควรมีการนาผลการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องมาเป็นเอกสารประกอบในการกาหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงานด้วย
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 2

: ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (IQA ตบ.5.1เกณฑ์ใหม่, ข้อ 6)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
:
การดาเนินงานของหน่วยงานจาเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายสถาบัน
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต
6. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการประเมินผล
ความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
1. หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกาลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
2. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมระดับสถาบัน ได้มีการนาขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร และเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนควรจัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับสถาบันด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 3

: การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (EQA ตบ.12เกณฑ์ใหม่)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: หน่วยงานมีบุคลากรประจาสายสนับสนุน ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น
ประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาบางวิชา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อย่างน้อย 14
ชั่วโมง/ปี/คน (5 คะแนน)
สูตรคานวณ :
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

x 100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยกาหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ : บุคลากรประจาสายสนับสนุน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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ตัวบ่งชี้ 4

การบริการวิชาการแก่สังคม (IQA ตบ.3.1เกณฑ์ใหม่ และEQA ตบ.13 เกณฑ์ใหม่)

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานควร
คานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทา
แผนบริการวิชาการประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิ ดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/ผู้รับบริการ โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามา
จัดทาเป็ น แผนเพื่อน ามาใช้ ป ระโยชน์ จ นเกิดผลลั พธ์ที่ส ร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและผู้ รับบริการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และสถาบันสามารถสร้างความเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
2. มีเหตุผลในการกาหนดแผนงาน และจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ผู้รับบริการ
3. มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และเสนอกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
5. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
6. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน และมีการ
ดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงาน และนาเสนอกรรมการประจาหน่วยงานเพือ่ พิจารณา
8. มีผลการประเมินความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของชุมชน/สังคม/บุคลากรภายในสถาบัน ในระดับร้อย
ละ 80 ขึ้นไป และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป
9. โครงการได้รับการยอมรับ/ยกย่อง/รางวัลในระดับชาติ
หมายเหตุ 1. ชุม ชน/องค์ กรที่ ห น่ ว ยงานให้ บริ ก ารวิ ช าการต้ องสอดคล้ อ งกั บ ชุ มชน/องค์ ก รเป้ า หมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. แผนบริการวิชาการต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริการวิชาการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ชุมชน/องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานต้องมีการดาเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ ยกเว้น สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และสานักงานอธิการบดีให้ดาเนินการส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรภายในสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 หรือ 9 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 5

: ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (IQA ตบ.5.1เกณฑ์ใหม่ ข้อ 4 และ
EQA ตบ.10เกณฑ์ใหม่)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบันนั้นๆ หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแลติดตามผลการ
ดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน รวมถึงการให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่คานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
6. มีรายงานแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน
7. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานโดยคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 6

: การดาเนินงานของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน (EQA ตบ.9 เกณฑ์ใหม่)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: คณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีผลการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติของสถาบันโดยมุ่งเน้นการกาหนดนโยบาย กากับ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของ
อธิการบดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีการกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่เหมาะสม ทันสมัย และปฏิบัติได้
รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. มีการกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทันสมัย และ
ปฏิบัติได้
3. มีการกากับ ติดตาม สนับสนุนผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี
4. มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มีการกาหนดจรรยาบรรณ และมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงานและหลักฐาน ซึ่งแสดงถึงการให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้มีการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

10

ตัวบ่งชี้ 7

: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (IQA ตบ.5.1เกณฑ์ใหม่ ข้อ 5)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันทั้งจากตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการส่งเสริมสนับสนุน และกากับติดตามให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
2. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
และของหน่วยงาน
3. กาหนดบุคลากรกลุ่ มเป้ าหมายที่จ ะพัฒ นาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่ว ยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 2
4. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 2 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
5. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 2 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
6. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 8

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
ก. สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักบริการวิชาการแก่สังคมและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
และบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ดาเนินงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. มีการจัดทา พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
2. นาข้อมูลในข้อ 1 มาจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดสินใจของผู้บริหาร
3. มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจาสานัก ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี
4. ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารน าข้ อ มูล สารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารและการตัด สิ นใจ ตลอดจนการพั ฒ นาผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3.51 โดยผู้ประเมินเป็นผู้บริหารของหน่วยงาน
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
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ข. สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
ให้ดาเนินงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
งานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การ
บริหารจัดการ และการเงินและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 9

: ระบบบริหารความเสี่ยง (IQA ตบ.5.1เกณฑ์ใหม่ ข้อ3 และEQA ตบ.11)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นสาคัญ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
3. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทีอ่ าจส่งผลให้โครงการของหน่วยงานไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ความเสี่ยงของระบบงาน ความเสี่ยงของระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
4. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 3
และประเมินอีกครั้งหลังจากดาเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว และการบริหารความเสี่ยง
ต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. มีการควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงลาดับที่ 1-5 พร้อมทั้งกาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
อาจเป็นแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ กลไกการควบคุมอื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิด
และลดความเสี่ยงให้น้อยลง และมีการดาเนินงานวิธีการที่กาหนดดังกล่าว
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6. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถลด
ความเสี่ยงได้ทุกเรื่องที่หน่วยงานดาเนินการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่
นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กาหนด และรายงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 10

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (IQA ตบ.5.1 เกณฑ์ใหม่ ข้อ 2)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: หน่วยงานจะต้องมีระบบการบริหารและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณและจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ
โครงการ กิจกรรม เพื่อหลักความโปร่งใสตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ค่าใช้จ่าย สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 11

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA ตบ.5.1 เกณฑ์ใหม่ ข้อ 7)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด มีการวัดผลสาเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ พั นธกิ จ ของ
หน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ประจาสานักและผู้บริหารของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบันกาหนด
2) การควบคุมคุณภาพ กากับติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ
3) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการประจาสานัก
และผู้บริหาร และ
4) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
6. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 12

: ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (IQA ตบ.4.1 เกณฑ์ใหม่ และ
EQA ตบ.15 เกณฑ์ใหม่)

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาร เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การคิดรอบปี
: ปีการศึกษา
ก. สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
กาหนดให้ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไปนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กาหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ให้มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
3. มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมโดยมุ่งเน้นความร่วมมือของนักศึกษาและ/หรือบุคลากร และมีการ
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาคม
ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง/รางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
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ข. สานักงานอธิการบดี (กองกลาง กองนโยบายและแผน) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและสารสนเทศ สานักประกันคุณภาพการศึกษา สานักบริการวิชาการแก่สังคมและ
จัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดให้ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไปนี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 กิจกรรม

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 กิจกรรม

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 กิจกรรม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 กิจกรรม

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 กิจกรรมขึ้นไป
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ตัวบ่งชี้ 13

: นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน

ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
คาอธิบาย
: หน่วยงานควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
ยกระดับศักยภาพในการทางานของบุคลากร โดยการใช้เวทีการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้บุคลากรของหน่วยงานมีการผลิตผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยสถาบัน หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางานของตน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสถาบันให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งสามารถนานวัตกรรม หรือผลการวิจัยสถาบัน หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง
การคิดรอบ
: ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดนโยบายหรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีการผลิตผลงานนวัตกรรม หรืองานวิจัยสถาบัน หรือแนวปฏิบัติที่ดีเป็นประจาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการผลิตผลงานนวัตกรรม/วิจัยสถาบัน/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน พร้อมกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่สามารถวัดได้ของการพัฒนานวัตกรรม หรืองานวิจัยสถาบัน หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ
3. มีการนานวัตกรรม/ผลการวิจัยสถาบัน/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของตน/
หน่วยงาน/สถาบันจริงได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรม หรือผลของ
งานวิจัยสถาบัน หรือแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน
5. ผลงานนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/แนวปฏิบัติที่ดีได้รับคัดเลือกให้นาเสนอบนเวทีภายในสถาบัน หรือ
เวทีระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับชาติ
6. ผลงานนวัตกรรม/งานวิจัยสถาบัน/แนวปฏิบัติที่ดีได้รับรางวัลระดับสถาบัน/ระดับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา/ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 14

: ระบบบริหารคุณภาพ

ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
คาอธิบาย
: ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) หรือ QMS เป็นระบบการ
บริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพมีความเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการและผู้รับบริการทางการศึกษา เป็นระบบที่จะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่วางไว้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยังช่วยให้ลูกค้าได้รับ
ความพอใจและมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
องค์กรต้องจัดทาระบบบริหารคุณภาพ จัดทาเอกสาร นาไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และรักษาระบบ
บริหารคุณภาพที่ได้จัดทา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานสากล เอกสารในระบบคุณภาพต้องประกอบด้วย นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพที่จัดทา
เป็ นเอกสาร กระบวนงานมาตรฐาน คู่มือคุณ ภาพ ระเบียบปฏิบัติที่เป็นเอกสารและบันทึกที่ต้องการโดย
มาตรฐานสากล
การคิดรอบ
: ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีนโยบายและตัวชี้วัดความสาเร็จเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานตามระบบบริหารคุณภาพ
2. มีการประชุมเพื่อกาหนดการจัดทากระบวนงานมาตรฐานของงานหลักของหน่วยงาน
3. นากระบวนงานมาตรฐานมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นกิจวัตร
4. มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของหน่วยงาน
5. มีการปรับปรุงกระบวนงานมาตรฐานในคู่มือปฏิบัติงาน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน หรือระเบียบการปฏิบัติงานขึ้น
6. มีการจัดเก็บเอกสารระเบียบปฏิบัติงานที่สถาบันหรือกฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน ทั้งนี้การเก็บเอกสารต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกต่อการ
ค้นหานามาใช้งาน
7. มีการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทากระบวนงานมาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานบนเวที
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
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ส่วนที่ 2
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของหน่วยงานที่ต้องดาเนินการในนามสถาบัน
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของหน่วยงาน หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพสถาบันต้องดาเนินการให้มีผลการดาเนินงาน
ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด แต่สถาบันได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กากับ ดูแล ควบคุม
และดาเนินการแทนสถาบัน ทั้งนี้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมดังกล่าวให้ใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของ สกอ. และคู่มือเกณฑ์การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของ สมศ. โดยแต่ ล ะ
หน่วยงานได้รับมอบหมายจากสถาบันให้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ดังนี้
ก. กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน (ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นา
ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
เกณฑ์ข้อ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
สมศ.
2) ตัวบ่งชี้ที่ 8 อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (รวบรวมข้อมูลจากคณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับ
สถาบัน)
3) ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ
4) ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดาเนินงานของอธิการบดี/คณบดี
5) ตัวบ่งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ข. งานการเงิน กองกลาง
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 2 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (มีส่วนร่วมให้ข้อมูลแก่กอง
นโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี)
ค. งานนิติกรและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(เก็บเป็นฐานข้อมูลคุณวุฒิของอาจารย์ทุกคน)
2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(เก็บเป็นฐานข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน)
3) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการรวบรวมข้อมูลผลงานตาราวิชาการของอาจารย์)
สมศ.
4) ตัวบ่งชี้ที่ 5 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
(เก็บเป็นฐานข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน)
ง. งานเลขานุการ กองกลาง
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
(ดาเนินการร่วมกับกองกลาง สานักงานอธิการบดี)
สมศ.
2) ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจาคณะ
(ดาเนินการร่วมกับกองกลาง สานักงานอธิการบดี)
จ. กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
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เกณฑ์ข้อ 2 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
(ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
สมศ.
2) ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์นักศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน
ฉ. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา
2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สมศ.
3) ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
(รวบรวมข้อมูลจากคณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับสถาบัน)
4) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้กับสถาบันและสังคม
(มีฐานข้อมูลของศิษย์เก่า และมีการแจ้งข่าวสารของสถาบันให้แก่ศิษย์เก่าได้ทราบถึงโครงการที่ศิษย์
เก่าสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้)
ช. สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(เป็นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร แต่สานักวิทยบริการและสารสนเทศต้องมีส่วนในการสนับสนุนความ
พร้อมของอุปกรณ์ เช่น เทคโนโลยี ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
ซ. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
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สมศ.
3) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
(รวบรวมข้อมูลจากคณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับสถาบัน)
ฌ. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.
2) ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริม สนับสนุนและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) ตัวบ่งชี้ที่ 16 การสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
ญ. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม (ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2553 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
เกณฑ์ข้อ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
(ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
2) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
สมศ.
3) ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ฎ. สานักบริการวิชาการแก่สังคมและจัดหารายได้
สกอ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
(เก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการบริการวิชาการของทุกคณะ/สานัก)
สมศ.
2) ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
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3) ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะ/สถาบัน
4) ตัวบ่งชี้ที่ 19 การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายและความร่วมมือภายใน
5) ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริมกับภายนอกสถาบัน
ฏ. บัณฑิตวิทยาลัย
สมศ.
1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
(จัดทาฐานข้อมูลบันทึกผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือนาเสนอบนเวทีวิชาการ)
ฐ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สกอ.
5) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ต้องเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศของอาจารย์และนักวิจัยทุกคน)
6) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
7) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(เก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และการผลงาน
วิชาการของอาจารย์และนักวิจัยไปใช้ประโยชน์)
8) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์ข้อ 5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ
(ให้ใช้คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการดาเนินงาน)
สมศ.
9) ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
(จัดทาฐานข้อมูลบันทึกผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ)
10) ตัวบ่งชี้ที่ 7 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์
(จัดทาฐานข้อมูลบันทึกผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม องค์กร/
หน่วยงาน ประเทศ)

