
  



 

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Quality Assurance Department of Srinakharinwirot University 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีการศึกษา 2557  
 
ผู้จัดท า   นางสาวพนารี  สายพัฒนะ 

ออกแบบปก  นางสาวสิริมา  แสงสงคราม 

จัดพิมพ์และเผยแพร่ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 

   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์ 0-2260-2574 # 1-5600, 1-5996 

   โทรสาร 0-2259-6447 

   http://qa.swu.ac.th/ 

   e-mail: qa@g.swu.ac.th 

   facebook.com/QASWU 

 
 
 
 
  

mailto:qa@g.swu.ac.th


สารบัญ 
 
บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หน้า 1-12 

1) เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) การประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

5) ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

 

บทที่ 2 การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 13-22 
1) ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3) กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4) กระบวนการและวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
บทที่ 3 นิยามศัพท์ หน้า 23-32 
 
บทที่ 4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  หน้า 33-66 
  
บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน้า 67-69 
 
บรรณานุกรม หน้า 70 
 
 
 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

~ 1 ~ 
 

 

บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  
4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น  
ที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  
 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  
ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา 
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนิสิตและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา 
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งนิสิต ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทาง  
การปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน 
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนา มุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น  ๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 
 3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
 4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 
 5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  
1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก  
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก  
การประเมินคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้น
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน
ตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น  
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนา และการท างานของอาจารย์ สามารถ
ปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นิสิตสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่าง
กลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นิสิตและ
สาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก 
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  
4 กลุ่ม คือ  
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภู มิภาค  
เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สั งคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  
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 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษา
ไทยในช่วงปี 2555 – 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 
– 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ มุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน
ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของ
ชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
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สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก และประเมินผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี  พ.ศ. 2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
แทนฉบับเดมิ โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมี
การปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบ
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หรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผล  
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี  
การปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ  คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และ
ความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (accountability)  

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ 
มีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
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ประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างาน
ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้
การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553  
 2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
  - ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ  
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
  - ระบบการประกันคุณภาพระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ และประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 
 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า 
ผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5  
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง 
(guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  
4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
(2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิต
บัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่น ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและ
สถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
เหล่านั้นได้ทั้งหมด  
 ในบทที่ 4 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้หน่วยงานน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการนั้น สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย  
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 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของ 
การปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ไปจนถึงระดับสถาบัน 
โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้
งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  
 
 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา/
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วย การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
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หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ 
อุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนา
สู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1  
 

 
 

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)  
ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพ 
ที่ 1.2 
 

 
 

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ 
ต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะ และสถาบันเพ่ือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และได้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในการสร้างขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ 
มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้เกิด 

- การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) 
- การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) 
- การประเมินคณุภาพการศึกษา (Quality Assessment) 

 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ

คุณภาพเพ่ือก ากับการด าเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด โดยขั้นตอนนี้คือจุดที่
สถาบันก าหนดรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ อาทิเช่น บุคลากรควรมีลักษณะอย่างไร ทรัพยากร
ควรมีมากน้อยเพียงใด มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าหากด าเนินการให้เป็นไปตาม
รายละเอียดดังกล่าว จะท าให้สถาบันบรรลุตามดัชนีคุณภาพ 

 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่า

สถาบันมีระบบและกลไกก ากับและควบคุมคุณภาพและได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไก
ดังกล่าว หรืออาจจะอธิบายได้ว่าคือ กระบวนการเพ่ือจะตัดสินใจว่าหน่วยงานได้มีการจัดระบบและกลไก 
ตามท่ีแจ้งไว้ว่าจะท าและท าได้หรือไม่ 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคุณภาพการศึกษา

เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณภาพ แต่ทั้งนี้จะเน้นการวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบการ
ด าเนินงานของสถาบัน กับดัชนีคุณภาพในทุกองค์ประกอบของคุณภาพ ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษามากน้อยเพียงใด โดยภาพรวมเมื่อได้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพแล้ว สถาบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
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2. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ดังนี้ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 รอบที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2552) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยได้น า
เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2550 รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบสอง ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกย่อว่า “สมศ.” และตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังนี้ 1 

- ระดับมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ และองค์ประกอบตามนโยบาย 1 องค์ประกอบ 
รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 55 ตัวบ่งชี้ 

- ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 
และองค์ประกอบตามนโยบาย 1 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 50 ตัวบ่งชี้ 

- ระดับส านัก สถาบัน และศูนย์ต่าง ๆ มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 30 ตัวบ่งชี้ 
- ระดับส านักงานอธิการบดี มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 27 ตัวบ่งชี้ 
- ระดับส านักงานคณบดีหรือหน่วยงานเทียบเท่า มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 

25 ตัวบ่งชี้ 
 
 รอบท่ี 2 (พ.ศ. 2553 – 2556) ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยได้น าเกณฑ์การประเมินและ
ตัวบ่งชี้มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน มีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

                                           
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2550-2553 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 : 

ธันวาคม 2552 
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คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 2  

- ระดับมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 41 ตัวบ่งชี้ 
- ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 42 ตัวบ่งชี้ 
- ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มี 8 องค์ประกอบ รวมจ านวนตัวบ่งชี้ระหว่าง 14-23 ตัวบ่งชี้    

 
 รอบที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการ
อุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น
กระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process 
performance) 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ คือ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต
โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระ
ในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน

                                           
2 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ส าหรับหน่วยงานการเรียนการสอน และ คู่มือการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
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การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยอาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น 
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ 
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ใช้เกณฑ์ สกอ.ทั้งหมด และเตรียมความพร้อมที่จะใช้

เกณฑ์ AUN-QA 
คณะหรือหน่วยงานการเรียน
การสอน 

ใช้เกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (SWU-ACQA) ทั้งนี้ 
คณะที่มีความพร้อมสามารถใช้เกณฑ์ EdPEx ควบคู ่

ภาควิชา และส านักงานคณบดี
หรือส านักงานเลขานุการประจ า
หน่วยงาน 

อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (มศว) เป็นแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ใช้เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (SWU-NAQA) 
สถาบัน ใช้เกณฑ์ สกอ. และแนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  
 
 โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับไว้ดังนี้  

- ระดับมหาวิทยาลัย 
- ระดับคณะ 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
- ระดับภาควิชา 
- ระดับส านักงานคณบดี 

 
3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย โดยแบ่งเป็น
หลายระดับ ตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 
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3.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ มีหน้าที่หลัก
ดังนี้ 

- ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
- ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
3.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วยรองอธิการบดี 

คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์เป็นกรรมการ มีหน้าที่หลักดังนี้ 
- ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
- ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 
- ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
3.3 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเป็นประธาน ประกอบด้วยรองคณบดี/รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเป็นกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

- วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
- ก าหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา และการรับรองมาตรฐาน 
- เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 

 
4. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 18 ~ 
 

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน  
 D = ด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 
– ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. หน่วยงานวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. หน่วยงานเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ และให้มีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  
3. หน่วยงานประเมินตนเองบนระบบ SAR Online หรือระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ผู้บริหารหน่วยงานน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี และ/หรือแผนกลยุทธ์ 

5. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ SAR Online หรือระบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

 
5. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีขั้นตอนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
2. การด าเนินการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
3. การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
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การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
1. การเตรียมรายงานการประเมินตนเอง 
 1.1 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระบบ SAR Online หรือระบบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ในระบบ CHE QA Online (ถ้ามี) 
 1.2 การจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ  
  1)  เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันที่น าเสนอ

ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

  2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้
ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (SAR Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้ในคราวเดียวกัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัว 
และองค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าย
การประกันคุณภาพ (SAR Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

2. การเตรียมข้อมูล 
 2.1 หน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ โดยบันทึกข้อมูลและประมวลข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่จะต้องด าเนินการกรอกหรือปรับปรุงข้อมูลให้เ ป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

 2.2 หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การ
ประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (SAR Online หรือ CHE QA Online) ทั้งหมดทุกรายการ 
เพราะหลักฐานทั้งหมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง 

3. การเตรียมบุคลากร  
 3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร  
  2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก

ว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
  3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
  4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคนที่

ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
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 3.2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าทีผู่้ประสานงาน 
  1) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 1 – 3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

คณะผู้ประเมินกับบุคคลภายในหน่วยงาน และอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  2) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอย่างละเอียด 
  3) ท าความเข้าใจเป็นอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน 

รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถ
ตอบได้ และมีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 
  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยว่าจะ
เชิญมาเวลาใด สถานที่ใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 
  5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงานแก้ไข
ได้ทันท ี

4. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
 4.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
  1) จัดเตรียมห้องท างาน และโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นห้องที่

ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
  2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างาน และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้คณะผู้ประเมิน

พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
  3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่จ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
  4) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้กรรมการทุกท่าน โดยจะต้องมี

โปรแกรม Internet Explorer, Google Chrome, Adobe และ Microsoft office เป็นอย่างน้อยและจัดเตรียม
แบบฟอร์มต่าง ๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  5) ห้องท างานของคณะกรรมการควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

  6) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 4.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควร

จัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 
 5.1 หน่วยงานเสนอชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานละ 2 ท่าน ได้แก่   

  - ประธาน 1 ท่าน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องขึ้นบัญชีเป็นประธานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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  - ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน 

 5.2 หน่วยงานแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับทราบดังนี้ 
  1) รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผ่านระบบ SAR Online 

หรือระบบ CHE QA Online พร้อมจัดส่ง username และ password ส าหรับกรรมการทุกท่าน เพ่ือใช้ login 
เข้าสู่ระบบดังกล่าว เพ่ือศึกษารายงานผลการประเมินตนเองและหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ล่วงหน้า โดยจัดส่งให้
ก่อนวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

  2) แจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานการประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address ส าหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้
ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

  3) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เกี่ยวกับการตรวจประเมินใน
ระบบ SAR Online หรือ CHE QA Online ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ 

 
การด าเนินการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค์

และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชมหรือ

ตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพ่ิมเติม และเพ่ือน าเยี่ยมชมหน่วยงานตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ 

4. กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอ านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการประเมินฯ 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
 

การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1. ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ที่มี

ลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และด าเนินการเพ่ิมเติมหลักฐานในระบบ
ระบบ SAR Online หรือระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภายใน (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ แตกต่างจากการประเมินตนเองในระบบ SAR Online หรือระบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้แล้วเสร็จ 

2. หน่วยงานด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ที่มีลายเซ็นของ
คณะกรรมการประเมินฯ โดยจัดท าเป็นไฟล์ PDF หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) น าส่งฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาตามก าหนดเวลา 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปิดระบบ SAR Online ตามก าหนดเวลา และด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ SAR Online กับผลการประเมินฯ (AS3) 

4. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะเข้าไปยืนยัน
ข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 

5. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับ
ต่าง ๆ เพ่ือวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และการพัฒนา
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่ประชุมประจ าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

6. หน่วยงานจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนด  
7. หน่วยงานพิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน 

ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
8. หน่วยงานอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 

ผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 

 
กระบวนการท างาน (Work Process) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน  
ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด 
 
กลุ่มสาขา หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นายแพทยว์ิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู”้ คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ 
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว  
 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง ร่วมให้บริการวิชาการ หรือร่วมด าเนินการ หรือ
ร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการบริการวิชาการท่ีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและ/หรือจังหวัดนครนายกตามแผน
บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย 
 
การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) หมายถึง วิธีการท างานเพ่ือลดความสูญเสียจนเหลือแต่
เนื้อแท้ในการท างานหรือก าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยมี
เครื่องมือส าหรับ Lean Management เช่น กิจกรรม 5ส การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standardization) การป้องกันความผิดพลาดในการท างาน (Poka 
Yoke) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) การท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เป็นต้น 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาต ิ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุม พิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ   (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ   ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ได้ ** 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ หมายถึง  

(1) การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

(2) บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(3) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

(4) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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ก าไรสุทธิ (Net Profit) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย 
 
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของ
ตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น จ านวนบุคลากร เป็นต้น 
 
ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) หมายถึง ระดับของความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงาน
หรือบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญาเพ่ือให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน 
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประเมินในประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
ความสูญเสีย (Wastes) หมายถึง สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ  
แต่กลับท าให้ค่าใช้จ่ายและ/หรือการใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพการท างานลดลง  
 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ตามแนวคิดของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น  
ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี้ 

(1) การท างานมากเกินไป (Overproduction) เป็นความสูญเสียเนื่องจากการท างานมากเกินไป ท าให้
เกิดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานท างานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
ในขณะที่งานที่ตนเองรับผิดชอบยังรอให้ท าอยู่ ซึ่งถือเป็นการท างานที่มากเกินความจ าเป็นและไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์  

(2) การท างานผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ส่งผลเสียต่องาน 
ที่ท าและน าไปสู่การแก้ไข เช่น การท างานโดยไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีทักษะ เป็นต้น 

(3) การล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting) เป็นความสูญเสียในการรอคอยหรือรองาน  
ท าให้สูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล
ที่ไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
ท างาน  

(4) การเก็บงานไว้ท า (Inventory) เป็นความสูญเสียจากการที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บงานไว้ท าในภายหลัง 
ซึ่งส่งผลเสียต่องานที่ไม่สามารถเสร็จสิ้นลงได้อย่างรวดเร็ว 
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(5) การขนส่งหรือขนย้าย (Transport) เป็นความสูญเสียในการเคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่จุด
หนึ่งด้วยความจ าเป็นหรือด้วยความไม่จ าเป็น การเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร การขนส่งที่เป็นการสูญเสีย
ที่ไม่ได้เพ่ิมคุณค่าของสินค้า 

(6) การท างานซ้ าซ้อน (Over Process) เป็นความสูญเสียจากการท างานซ้ าซ้อน มีการท างานชิ้นเดิม
หรือมีการตรวจสอบงานชิ้นเดิมซ้ าหลายครั้ง 

(7) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (Motion) เป็นความสูญเสียอันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงาน
มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นหรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง สามารถ
แก้ไขได้โดยการจัดผังการท างานใหม่ (Layout) 
 
คู่เทียบสมรรถนะ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้เทียบเคียงสมรรถนะ ด้วยวิธีการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติ  เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานของคณะ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 
งานวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที่บุคลากรในองค์กรต้องการ
ศึกษาปัญหา เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร
จัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจ/การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับแต่ละองค์กร
โดยเฉพาะ การวิจัยสถาบันควรด าเนินการท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ 
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก ่ 

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่าง ๆ  

(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ  
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แนวปฏิบัติที่ด ี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการ 
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้อง
เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดท าในรูปของ
บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีราฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่
เสริมสร้างปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาทีเก่ียวข้อง 
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ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อ านวยการ 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า 
ผู้ปกครอง/สมาคมผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการ/วิชาชีพ 
 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 
แผนกลยุทธ์ (Strategies Plans) หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธ กิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุม
ทุกภารกิจของสถาบัน  ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้  
เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี (Action Plans) หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ
หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่
ชัดเจน  
 
ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
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รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน
ให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย 
รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture หรือ Organizational Culture) หมายถึง แนวทางที่ได้ยึดถือ
ปฏิบัติกันในองค์กร โดยบุคคลในองค์กรร่วมกันสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ แสดง
ออกมาเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา ท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างสอดคล้อง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรเข้มแข็ง 
 
สมรรถะหลัก (Core Competencies) หมายถึง เรื่องที่คณะมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลักขององค์การ
เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจส าคัญซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบ 
ในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการ หากขาดสมรรถนะหลักที่จ าเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของคณะในตลาด สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และตลาด  
 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือการประมวลผลหรือวิเคราะห์
สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ การประมวล (Data 
Processing) เป็นการน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือแปรสภาพข้อมูล
ให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการเช่น อัตราเข้า-ออกของบุคลากร ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริการ อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาต ิ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

                                           
3 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 

ก.พ.ร.) 
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เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ

ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4
 

 
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา 

(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค

                                           
4
 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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ประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหาร ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 

5  
ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี

การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน 
ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้  
  9 – 12 เดอืน   คิดเป็น  1   คน 
  6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น  0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนับได้ 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม  

                                           
5 ดูเพิ่มเติม “ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548” 
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บทที่ 4 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  
ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
 

การคิดรอบปี 

การบริการ
วิชาการ 

NA-3.2 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 

การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
(ใช้คะแนนผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย  
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้) 

ปีการศึกษา 

การบริหารจัดการ NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เชิงกลยุทธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีงบประมาณ 

 NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 

 NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน 

คะแนนการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 

 NA-5.4 ระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
 

การคิดรอบปี 

การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

ตัวตั้ง=ปีการศึกษา 
ตัวหาร=ปีการศึกษา 

 NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ปีการศึกษา 

 NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีงบประมาณ 
 NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่

องค์กรเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีการศึกษา 

 NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 

 NA-5.10 การบริหารจัดการแบบ
ลีน (Lean Management) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 

 NA-5.11 การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 

 NA-5.12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปีการศึกษา 

 NA-5.13 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
หลักการ 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง  
 รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
หน่วยงาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ การ
ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์
ให้สังคมแล้ว หน่วยงานยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรอันจะ
น ามาสู่การพัฒนาหน่วยงาน มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัยและการพัฒนาหน่วยงาน 
พัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ และ/หรือเป็นการสร้างรายได้ของหน่วยงานจากการ
ให้บริการทางวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ : จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คอื 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-3.2 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-3.2 : ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนหรือน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จาก
สภาพจริง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน 
หรือสังคมเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ 
แสดงผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อนิสิต ชุมชน หรือสังคมและน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

4. น าผลการประเมินและผลการพิจารณาตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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นิยามศัพท ์: 
 การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  หมายถึง ร่วมให้บริการวิชาการ หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วมสนับสนุนทรัพยากรในโครงการบริการวิชาการที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและ/หรือ
จังหวัดนครนายกตามแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี ้: จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่สกอ. 4.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

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

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีระบบและ

กลไกท่ีส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
หลักการ 
 หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าหน่วยงานท าหน้าที่  
ในการก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร การบริหารความ
เสี่ยง การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
ตัวบ่งชี้ : จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.4 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.12 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.13 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.1 : กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งและจุดอ่อน
ของหน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเพ่ือเป็นการผลักดันให้การด าเนินการตามแผนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
ของหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันการด าเนินการตามแผนฯให้บรรลุผลที่ต้องการ 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะ เพ่ือค้นหาวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยงานอ่ืนที่กระบวนการคล้ายกันและน าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน
อ่ืนมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) และ 
ค่าเปูาหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนด  
ตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 42 ~ 
 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6. มีการก าหนดคู่เทียบสมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
นิยามศัพท์ : 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 คู่เทียบสมรรถนะ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้เทียบเคียงสมรรถนะ ด้วยวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างาน
ของหน่วยงาน 
 สมรรถะหลัก (Core Competencies) หมายถึง เรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญที่สุด สมรรถนะ
หลักขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจส าคัญซึ่งท าให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจหรือสร้าง
ความได้เปรียบ ในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการ หากขาดสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น อาจส่งผลอย่าง
มีนัยส าคัญต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของหน่วยงานในตลาด สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวข้องกับ
ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณ์ด้านหลักสูตรและบริการ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด  
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.2 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา      
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานคือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์  
เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์ กรของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

6. ผู้บริหารระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุ งการบริหารจัดการหรือการน า
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ 
 
นิยามศัพท์ :  
 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อ านวยการ 
 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture หรือ Organizational Culture) หมายถึง แนวทางที่ได้
ยึดถือปฏิบัติกันในองค์กร โดยบุคคลในองค์กรร่วมกันสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ 
แสดงออกมาเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา ท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างสอดคล้อง มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียว เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรเข็มแขง็ 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบ
ของตัวเลข ภาพ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น จ านวนบุคลากร เป็นต้น 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือการประมวลผล
หรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ การประมวล 
(Data Processing) เป็นการน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือแปร
สภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการเช่น อัตราเข้า-ออกของบุคลากร ผลการประเมินความพึง
พอใจในการบริการ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ 
และความส าเร็จของหน่วยงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า ผู้ปกครอง/สมาคม
ผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน 
ในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่
ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ  
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
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ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี 
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้  
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 

 
หมายเหตุ : 

1. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อ านวยการ  
2. ใช้คะแนนผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดี 

  
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

~ 47 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.4 : ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กรมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพความ
ถนัดความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และ
ความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

2. มีตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์  
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจาก
บุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0– 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ : 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
  

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได้  = 
  

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

X 5 
80 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ โดยเข้าร่วม

อบรม/ประชุม/สัมมนา/ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 
3. ไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม 
4. สามารถนับรวมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดโดยหน่วยงานของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัย
ส าคัญที่สร้างความผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เน้น
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ส าคัญน าไปสู่บรรยากาศการท างานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้ท างาน
เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศดังกล่าว และท าให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันน าไปสู่
ความส าเร็จ  
 วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยมีประเด็นการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือส ารวจการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและ
ได้รับการยอมรับ 

2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส ารวจบรรยากาศในการท างาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหา) การให้ความเคารพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหา และพัฒนาการท างาน 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือส ารวจการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานที่ความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร เพ่ือส ารวจการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้
ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือส ารวจการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุง 

6. ด้านสวัสดิการ เพ่ือส ารวจประเด็นการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม ความสะดวกสบาย
ในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ  

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือส ารวจการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ  
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เกณฑ์การประเมิน : 
ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน จากคะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมลาศึกษาต่อ) 
 
นิยามศัพท์ : 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทั้งในด้าน
จิตใจและสติปัญญาเพื่อให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟูองร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  
เพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ
บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบ 
การวิเคราะห์ ดังเช่น   
 -  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
 -  ด้านการเงิน 
    -  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 -  ด้านปฏิบัติการ 
 -  ด้านบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน
และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ  
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6. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบ  
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการ
ควบคุม หรือจัดการ ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต คณาจารย์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นคณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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 การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.8 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ 
ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และก าหนดบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ  

5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
นิยามศัพท์ : 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้นามธรรม 

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการ
บรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
คน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.9 : การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง ในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการ
รวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ หน่วยงานจึง
ควรให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานและองค์กรโดยตรงและท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจั ยในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรียกว่า “การวิจัยสถาบัน” โดยหน่วยงาน
ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท างานวิจัยสถาบัน และน าผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการท างานหรือเป็นประเด็นเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน 
3. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและท าการเผยแพร่เพ่ือการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปีท่ีประเมิน 
4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ท างานของหน่วยงาน  
5. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบัน

อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ : 
“มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จ” ตามเกณฑ์ข้อ 3 หมายถึง ผลงานวิจัยสถาบันที่เริ่มด าเนินการในปีใดก็ได้ 

แต่ต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงจะสามารถนับได้ 
 
นิยามศัพท์ : 
 งานวิจัยสถาบัน (Institutional Research) หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที่บุคลากรในองค์กร
ต้องการศึกษาปัญหา เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
บริหารจัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจ/การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับแต่ละ
องค์กรโดยเฉพาะ การวิจัยสถาบันควรด าเนินการท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.10 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน
(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุก ๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553-2567)  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย (Waste) เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่
จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ

เปูาหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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นิยามศัพท ์: 
 Lean Management หมายถึง วิธีการท างานเพ่ือลดความสูญเสียจนเหลือแต่เนื้อแท้ในการท างาน 
หรือก าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยมีเครื่องมือส าหรับ Lean 
Management เช่น กิจกรรม 5ส การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Work Standardization) การปูองกันความผิดพลาดในการท างาน (Poka Yoke) การจัดการข้าม
สายงาน (Cross Functional) การท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Kaizen) เป็นต้น 
 กระบวนการท างาน (Work Process) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมี
ขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้
การด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์และเปูาหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากร
น้อยที่สุด 
 ความสูญเสีย (Wastes) หมายถึง สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใดๆ แต่กลับท าให้ค่าใช้จ่ายและ/หรือการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นและประสิทธิภาพการท างานลดลง  
 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ตามแนวคิดของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุุน  
ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี้ 

1) การท างานมากเกินไป (Overproduction) เป็นความสูญเสียเนื่องจากการท างานมากเกินไป 
ท าให้เกิดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานท างานนอกเหนือจากงาน  
ที่รับผิดชอบ ในขณะที่งานที่ตนเองรับผิดชอบยังรอให้ท าอยู่ ซึ่งถือเป็นการท างานที่มากเกินความจ าเป็นและ 
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  

2) การท างานผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ส่งผลเสียต่องานที่
ท าและน าไปสู่การแก้ไขเช่น การท างานโดยไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีทักษะ เป็นต้น 

3) การล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting) เป็นความสูญเสียในการรอคอยหรือรองาน ท าให้
สูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
ที่ไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
ท างาน  

4) การเก็บงานไว้ท า (Inventory) เป็นความสูญเสียจากการที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บงานไว้ท าในภายหลัง 
ซึ่งส่งผลเสียต่องานที่ไม่สามารถเสร็จสิ้นลงได้อย่างรวดเร็ว 

5) การขนส่งหรือขนย้าย (Transport) เป็นความสูญเสียในการเคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง
ด้วยความจ าเป็นหรือด้วยความไม่จ าเป็น การเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร การขนส่งที่เป็นการสูญเสียที่
ไม่ได้เพ่ิมคุณค่าของสินค้า 

6) การท างานซ้ าซ้อน (Over Process) เป็นความสูญเสียจากการท างานซ้ าซ้อน มีการท างานชิ้นเดิม
หรือมีการตรวจสอบงานชิ้นเดิมซ้ าหลายครั้ง 
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7) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (Motion) เป็นความสูญเสียอันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงาน 
มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นหรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง สามารถ
แก้ไขได้โดยการจัดผังการท างานใหม่ (Layout) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.11 : การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

เ พ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  
โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได้ 
โดยการออกมาตรการในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟูา ในหน่วยงานตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3Rs: Reduce Reuse Recycle) 
เป็นต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จและค่าเปูาหมายที่ต้องการบรรลุ 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.12 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีบริการที่แตกต่างกันตามพันธกิจของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งมีกลุ่มเปูาหมายหรือผู้รับบริการที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลให้หน่วยงานต้องก าหนดบริการหลัก
ของหน่วยงานและกลุ่มเปูาหมายหรือผู้รับบริการ เพ่ือให้สามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครอบคลุมในทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยผลการส ารวจความพึงพอใจสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของการ
บริการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
จะพิจารณาใน 4 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเปูาหมายหรือ
ผู้รับบริการที่ก าหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานที่แสดงถึงจ านวนผู้รับบริการ (โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ) 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกตามด้าน 
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นิยามศัพท์ : 
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประเมินในประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคณุภาพการให้บริการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี NA-5.13 : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ส าหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่มีการ
ก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการ
ของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~ 66 ~ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
หมายเหตุ : 

ส าหรับปีการศึกษา 2557 เกณฑ์ข้อที่ 4 ยกเว้นการประเมินในส่วนของ “ส่งผลให้มีพัฒนาการของ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน” 
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บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  

 
 หน่วยงานต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
ด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนด และมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสอดคล้องกับระดับ
มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบ
ระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยมีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
  มหาวิทยาลัยก่าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่าหนด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ 1  การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
   องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ 4  การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  
โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจ่านวนตัวบ่งชี้แตกต่างกันตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน 
และหน่วยงานสามารถก่าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงานเพ่ิมเติมได้  ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมี 15  
ตัวบ่งชี้ 
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 การสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาดังนี้ 
 
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ =              คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้งหมด     
                จ่านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนน ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด่าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน จะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหาร
หน่วยงานตามพันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ ละ 
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหาร
หน่วยงานได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การด่าเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 11 NA 1.1, 1.2, 
1.6 

NA 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.8, 1.9 

NA 1.10, 1.11  
 

2 10 สกอ. 2.2, 
NA 2.2 

สกอ. 2.1, NA 2.1 สกอ. 2.3, NA 
2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7 

 
 

3 3 - NA 3.1, 3.2 NA 3.3   

4 2 - สกอ. 4.1, NA 4.1 -   

5 18 
NA 5.5 

NA 5.1, 5.2, 5.4, 
5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 

5.11, 5.13 

NA 5.3, 5.6, 
5.12, 5.14, 5.15, 

5.16 

 
 

รวม 42 6 21 15   

ผลการประเมิน      
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 หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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