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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้การ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน การ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

คู่มือฉบับนี้มีความมุ่งหมายให้หน่วยงานสนับสนุน ได้น าคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
ก ากับ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และ  (พ.ศ. 2564 - 2568) 

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารอันเป็นประโยชน์ทีส่ร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา             
ให้แก่บุคลากร และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือจะได้ด าเนินงานวางแผน ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงานและเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 

 
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



ข 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
   

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
  เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 3 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 4 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 10 

   

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  15 
  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  16 

   

บทที่ 3 นิยามศัพท์ 21 
   

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 31 
  องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน 43 
 - ส านักงานอธิการบดี 47 
 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 57 
 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 63 
 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 75 
 - ส านักกิจการนักศึกษา 81 
 - ส านักคอมพิวเตอร์ 87 
 - ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 95 
 - ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 101 
 - ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 107 
 - ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 113 
 - ส านักงานคณะ/ส านักงานวิทยาลัย/ส านักงานเลขานุการ 117 
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 123 

   

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 141 
ภาคผนวก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  147 
   
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
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
ภายใน และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น         
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผล
จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งใหข้้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จา้งงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่ วยงาน
โดยทุกหนว่ยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตล่ะระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 



                 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 4 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา        
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุม่สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน          
โดยระบบดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่ และสถาบันอุดมศึกษา 

3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา          
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 

6) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมิน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
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ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่  การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม             
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ งหมาย หลักการ                      
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแตก่ารประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 

2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจ
ประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบ
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

 
2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ระบุว่า  “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือส านักงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับ

การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา และใช้เป็นเปhาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษา  

เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ
การให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัด
ของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษา
เป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบท ระดับและประเภท
การศึกษาของสถานศึกษา และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ 
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา  

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน
อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา
จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 
ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร 
ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน
การศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับ
และประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจ าการ และส่งเสริมการพัฒนาครู
ประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู$ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน 
โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันไดhในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรมยึด
ค่านิยมร่วมของสังคมเปน็ฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้น
ต่ าดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนรู้ 
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ

โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ 
รักษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
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2. ผู้รว่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะ

การคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่า
ให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองที่เข6มแข็ง 
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา 

มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ  
 

2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  
มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ  

(3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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(4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

(5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลาย
ของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
 2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก       
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก            
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ตา่งกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
ความหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้ องถิ่น 
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้าง ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศดีขึ้นส่งผลเชิงบวก ต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และใน
ระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและ
สาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  
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2.7 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549  ประกอบด้วย

มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย  
ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน 
คือมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 
แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้ง
ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.8 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้  ส านักงาน

คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณแ์ห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2543 
ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของ
ประกาศฉบับนี้ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์  แนวทาง
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วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแตล่ะคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยน
ให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบาย                 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบัน ที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5  
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา
เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
นโยบายการพัฒนา  การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอ่ไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้
ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา ของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญ
ที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐาน
ที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้
ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มี
ความทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น 
คล่องตัว และตอ่เนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์
กับมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  
   

ในปี พ.ศ.2561ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อ
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอ
ให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริมต่อ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   
ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี 

จากกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบันขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านการภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ 
เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่บะคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการ
ติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต 
โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือ

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 
พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร มีการตรวสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
2. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 

2.1 การบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอ
แนวทาง การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – 
เดือนที ่12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร   
ระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  
หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

2.2 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ประจ าปีการศึกษาใหม ่และมอบนโยบายการปฏิบัติลงสู่ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
2. หน่วยงานสนับสนุนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ตาม

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย
ปฏิบัติการเชิงรุก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะผู ้บริหาร คณะกรรมการของหน่วยงานระดับบัณฑิต
วิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ร่วมกันขึ้น  

3. หน่วยงานสนับสนุน เตรียมการประเมินตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  
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4. หน่วยงานสนับสนุน จัดท ารายงานประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามรายละเอียดในคู่มือ 

5. หน่วยงานสนับสนุน เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง
ขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 

6. หน่วยงานสนับสนุน ยืนยันผลการประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมน ารายงานประเมินตนเองของหน่วยงานและผลการประเมิน ส่งให้แก่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใน 7 วัน หลังจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้น 

7. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน เสนอแก่คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณา
วางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ (ผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย)   จ านวน 1 คน 
2. กรรมการ (ผู้ประเมินภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย)   จ านวน 1 คน 
3. กรรมการและเลขานุการ (ผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย)  จ านวน 1 คน 
4. ผู้ช่วยเลขานุการ (มีหรือไม่มีก็ได้ ตามดุลยพินิจและผ่านการเห็นชอบจากผู้อ านวยการหรือ

หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย)  จ านวน 1 คน  
 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ส านัก/สถาบัน/ศูนย์) 
จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ
ที่เก่ียวข้องกับบริบทหน่วยงานสนับสนุน (ส านัก/สถาบัน/ศูนย์) ที่เข้ารับการประเมิน 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคน ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ/ระดับหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน/ระดับสถาบัน ของอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์คุณสมบัติอย่างในอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 3.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ระดับสถาบัน 
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3.2 ขึ้นทะเบียนหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
ระดับสถาบัน จากคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 3.3 ขึ้นทะเบียนหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
ระดับสถาบัน ของสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดอบรมฯ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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พ.ศ.2557 หรือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
(คปภ.) 

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ได้ที่
เว็บไซต์ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(http://www.bhes.mua.go.th/) และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (http://km.bsru.ac.th/) 

5. หน่วยงานสนับสนุน (ส านัก/สถาบัน/ศูนย์) จะต้องด าเนินการเรียนเชิญและประสานงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งรายชื่อ
คณะกรรมการการประเมินฯ ผ่านคณะต้นสังกัดได้พิจารณาเห็นชอบ แล้วคณะต้นสังกัดน าส่งให้แก่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและเอกสารส าคัญต่างๆ ต่อไป 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา โดยหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน จะต้องส่งผลการประเมินให้ทาง
คณะผู้บริหารหน่วยงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการประเมิน  
 
 
 

http://www.bhes.mua.go.th/
http://km.bsru.ac.th/


 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักใน
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองคก์ร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเขา้ถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณอั์กษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้           
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
  (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  (2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
  (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  (4) การประยุกตใ์ช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
  (5) การน าประสบการณจ์ากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุง
เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) 
และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรม
ที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 

บทที่ 3 
นิยามศัพท ์
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การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาดว้ย 
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องคก์รของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ ์
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสรา้งสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ี่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างนอ้ย 5 ประเทศท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่อาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน        
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไมจ่ าเป็นต้องไป
แสดงในตา่งประเทศ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings)   โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์   หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
และรวมกันแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น 
และบทความที่มาจากตา่งประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้ กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
การสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง กระบวนการส าคัญที่สร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเปน็ระบบ 
 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ปประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
อย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจรับงานจาก
หน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และการใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 
งานสรา้งสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม           
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ 
และ (3) วรรณศิลป์(Literature) ซึ่งประกอบดว้ย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
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นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร 
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตรการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการใช้แต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืยยันแนวโน้ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้อง
มีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบระยะเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเปน็เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หนว่ยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัย
หรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประหลักสูตร 
โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ทุกคนไว้ในเอกสาร หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธืใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความร้าทงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธี
วิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน ซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์แตล่ะกลยุทธ์และประเมินมูลคา่ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล 
จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้หลักสูตร 
มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการการท างาน ดังรูปแบบต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience) 
2. การเรียนสลับการท างาน (Sandwish Course) 
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative EducationX 
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitine Apprenticeship or 

Job Shadowing) 
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or ApprenticeshipX 
7. การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการศึกษาการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
องค์ความรู้ เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ               
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต 
วัฒนธรรม สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ 
บางครั้งอาจว่าด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยู่ด้วยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์
ต่างๆ โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง ดนตรี 
งานประติมากรรม ภาพวาด – ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานา ตั้งแต่มนุษย์
เกิดข้ึน 
 
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่ว
ทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามรถที่จะเข้าใจ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มี
ประสิทธิภาพการเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน          
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตามISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป                     
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
หรือองคก์ารกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่ าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์ารภายนอก เป็นต้น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม      
จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้  
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์                    
และเปา้หมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่
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ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความตอ้งการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปญัหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ            
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกกอบรม และอ่ืนๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นขอ้ตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไมไ่ดใ้นประเด็นทีส่ าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน

ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชีร้่วมของระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

หน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ
หน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานจึงจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร การเปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.2  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.3  ระดับความส าเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณแผน่ดินตามแผน 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.4  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.5  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.6  แนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ตัวบ่งชีท้ี ่1.7  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.9 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 
หมายเหตุ ส านักงานคณะด าเนนิการเฉพาะองค์ประกอบที่ 2 ตัวบง่ชี้เฉพาะระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1   กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนมีพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว จะต้องค านึงถึง กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี ่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสกับ
วิสัยทัศน์ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเชือ่มโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ในแต่ละปี ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะต้องผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน               
โดยก าหนดกลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของแต่ละตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงาน  

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่บุคลากร             
ในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้                 

4. มีการติดตามผลการด า เนินงานตามตั วชี้ วัด  ค่ า เป้าหมาย เพื่ อวัดความส า เร็จของ                        
การด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อรับทราบและพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวเพื่อการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลความส า เร็จแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อรับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.2   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีระบบ
การตรวจสอบการใช้เงิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินความมั่นคง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์
แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ ทางการเงิน และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการก ากับด้านการเงินและการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระบบ และกลไก
หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการก ากับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการท างานต่าง ๆ  ของหน่วยงานได้                 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตาม              
การเบิกจ่ายทางการเงินในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาสให้แก่คณะผู้บริหาร
หน่วยงานหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานได้รับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

5. มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือหน่วยงาน    
และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

6. มีการรายงานผลความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และมีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
 
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 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3   ระดับความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  หน่วยงานสนับสนุนด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนให้ลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินได้แล้วเสร็จ   
 

จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผน  x 100 
จ านวนงบประมาณทั้งหมดทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 50 - 60 ร้อยละ 61 - 70 ร้อยละ 71 - 80 ร้อยละ 81 - 90 ร้อยละ 91 - 100 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.4   การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานสนับสนุนจะต้องด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับสามารถควบคุมได้ เพื่อป้องกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ 
มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบัน/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี
ผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทนผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประธานในค าสั่ง และมีบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ                     
หรือคณะท างาน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบกลไกหรือกระบวนการท างานของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน 

2. มีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด                
ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ครอบคลุมตามพันธกิจหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 โดยระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

4. มีแผนการด าเนินงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
หรือความเสี่ยงที่หน่วยต้องเร่งด าเนินการด่วน และบอกได้ถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ท าให้ความเสี่ยงในประเด็น
ต่าง ๆ มีระดับความเสี่ยงลดลง                      

5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะผู้บริหารได้รับทราบและพิจารณาข้อคิดเห็น             
หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาร่วมกัน  

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตนเองและหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ                 
การด าเนินงานตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
 
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 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.5   การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารของหน่วยงาน
แสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้นโยบาย สร้างบรรยากาศ ก าหนดแนวทาง 
ก ากับติดตาม แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน              
กับหลักจริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ 
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั่น                       
ด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน สามารถอธิบายการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ได้แก่             
1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 
6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอ านาจ  8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี                  
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อการพัฒนาขีดความสามารถใน               
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ                      
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่                 
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง                      
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้                
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร              
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน ์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

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 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 หรือ 10 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.6   แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ
เพื่อประเมินผลส าเร็จ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
และน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ                
ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ 

2. มีก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้          
ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ ใตัวบุคคล และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาที่เป็น                  
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
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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ตัวบ่งชี้ที ่1.7  ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีระบบงาน
และสมรรถนะที่สอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ  ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางของต าแหน่งงาน                   
ที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความผูกพัน
เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นและเต็มใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารบุคคล และแผนการพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใน

หน่วยงาน 
7. น าผลจากข้อ 6 มาปรับปรุงแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ                  

ความผูกพันของบุคลากรและแสดงผลของการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 
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 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.8  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน       
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน       
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผล
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงาน  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                        
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ              
ตามก าหนดเวลา 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน 

4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี               
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งชี้ 

5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน 

6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น         
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
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 หรือ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.9  การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน      
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน       
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผล
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อย                 

ปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกใน   

การด าเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป 
 

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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หน่วยงานส านัก/สถาบัน/ศูนย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องก าหนด

กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถท าได้โดยน าภารกิจ หรือหน้าที่
ความรับผิดชอบ แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้งมาเป็นแนวทาง  ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการสู่คุณภาพ 
 

ส านักงานอธิการบด ี        จ านวน 7 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ประสิทธิภาพฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม       จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค/
หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ด้านความเป็นไทย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีเ้ฉพาะระดับหน่วยงาน 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา        จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย              

และงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ร่วมกับ

อาจารย์เจ้าของผลงาน 
 

ส านักกิจการนักศึกษา         จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ ศิษย์เก่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษา 

 
ส านักคอมพิวเตอร์        จ านวน 6 ตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและ
การตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การเพิ่มสมรรถนะให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน       จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ 

ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
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ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ      จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก  
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 การด าเนินงานของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยี 

การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย       จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกของการด าเนินงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับความส าเร็จของติดตามมติสภาการบริหารจัดการประชุมระดับบริหาร
ของมหาวิทยาลัยและระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี       จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้  

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1   การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับชุมชนในท้องถ่ิน 
 

ส านักงานคณะ/ส านักงานวิทยาลัย/ส านักงานเลขานุการ    จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 สนับสนนุการด าเนนิงานของคณะทุกพันธกิจและบริหารจัดการระดับคณะ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 รวบรวมผลการด าเนินงานระดบัหลักสูตร และคณะในทุกตัวบง่ชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

  
โรงเรียนสาธิต         จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้  

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1   มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2   มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาพื้นฐาน 

 
หมายเหตุ ส านักงานคณะ/วิทยาลัย ด าเนนิการเฉพาะองค์ประกอบที่ 2  
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ส านักงานอธิการบดี 
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ส านักงานอธิการบดี จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร ส านักงานอธิการบดี จึงมีการบริหารระบบงานสารบรรณ
หรืองานเอกสารต่างๆ เหล่านี้ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นระบบหรือฐานข้อมูลที่สามารถใช้สืบค้น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้อย่างดียิ่ง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อย                     

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการด าเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป 
6. เอกสารถึงผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้องภายในหนึ่งวันท าการ นับที่จุดรับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 
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 และ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณเป็นการปฏิบัติงานตามแผน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี โดยสามารถเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากรได้
ตามแผนการประเมินฯ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนและก าหนดเวลาในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 คร้ัง  
4. น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อย

ปีงบประมาณละ 2 คร้ัง และคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อย 1 คร้ัง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้                

ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงานรอบต่อไป 
6. สามารถเลื่อนเงินเดือนบุคลากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคมและ 1 เมษายนของปีงบประมาณ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ข้อปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีการน าระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยทุกไตรมาส  
4. น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส                 

และคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อย 1 คร้ัง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้               

ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงานรอบต่อไป 
6. การจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จะต้องผลักดันให้มีการขับเคลื่อนตามทิศทางและเป้าหมาย                
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผล  
ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีการด าเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยใน
หน่วยงานระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการ
พัฒนา นอกจากนี้การขับเคลื่อนการด าเนินการที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน/หน่วยงาน 

2. มีแนวทางการด าเนินงานที่ความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. มีก าหนดเป้าหมายร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากร  
มีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ไปสู่ความส าเร็จ 

4. มีการก าหนดกรอบในการท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
ในระดับคณะ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของตัวบ่งชี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน จะต้องมีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ซึ่งมี
รายการในการใช้จ่ายภายในจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเท่านั้น โดยเน้นกระบวนการและ
เป้าหมายที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า 
เพียงพอโปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. จัดสรรงบประมาณโดยยึดตามข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะ 
4. มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ตามการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/ 

คณะท างานนั้นๆ 
5. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และรองรับ

งานบริหารและงานบริการต่างๆ 
6. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น เหมาะสมกับลักษณะงาน และเพียงพอต่อการใช้งาน 
7. ค านึงถึงความประยัด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามผลผลิตกิจกรรม/ โครงการ และมี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา วัดจากผลการด าเนินงานตามระบบ และ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช่ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท า             

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงาน 
 
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 2.7 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พ.ศ. 2557 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบ
การด าเนินงาน PDCA ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

ในส่วนของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส านักงานอธิการบดีที่มี
หน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยคุ้มครองนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการให้มี
ความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
หมายรวมถึง การควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกล
หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยด้านงานจราจร เป็นต้น เพื่อช่วยคุ้มครองให้นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการมีความปลอดภัย ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมี
สุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน  
4. น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพื่อรับทราบอย่างน้อย 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้

ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงานรอบต่อไป 
6. มีมาตรการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินไม่เกิน                

10 ครั้งต่อปี 
 
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 

5-6 ข้อ 
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ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ประสิทธิภาพฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร
และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงของคณะ
ทางวิชาการ และสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยรับทราบ 
ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการรวบรวม
หลักสูตรทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ส าหรับการสืบค้น และการเผยแพร่การหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีการเผยแพร่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
3. มีการรายงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกใน          

การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

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 2.2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน ประสานงานระหว่างคณะ 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและงานทะเบียน 
ตลอดจนการให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ โดยภารกิจต่างๆนั้นมีทั้งการสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา รวมไป
ถึงหน่วยงานอื่น มีการวางระบบและกลไกการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อย  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อย              

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไก                            

ในการด าเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป 
6. ระดับความส าเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการตามที่ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 กิจกรรม/งาน  
 
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 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะในการก าหนดระบบและกลไก                    
การรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนด           
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อย                     

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไก                

ในการด าเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป 
6. รับนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมายตาม มคอ. 2 ร้อยละ 50 ของหลักสูตร และมีการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

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 ข้อ 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค/
หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระดมความคิดและความร่วมมือจากบุคลากรภายใน

และภายนอก รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการก าหนดทิศทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก โดยมีแหล่งรวมองค์ความรู้และให้บริการในรูปแบบของ
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โรงละครศรีสุริยวงศ์ บ้านเอกะนาค และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดความตระหนักในการด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่ได้สั่งสมมา
แต่บรรพบุรุษ อีกทั้งการน าองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาปรับใช้และต่อยอด ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและ     
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 
2. มีการด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และมีการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้/ โรงละครศรี
สุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค/หอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการ
ด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้  

4. มีการน าผลการประเมิน การด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการด าเนินงาน
การให้บริการแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมปีถัดไป  

5. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 แหล่งต่อปี  
6. มีจ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา/โรงละครศรีสุริยวงศ์/บ้านเอกะนาค/หอเกียรติ

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่น้อยกว่า 2,000 คนต่อปี และผู้ใช้บริการมีความรู้เพิ่มขึ้น/
ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปต่อยอดในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 

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 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ด้าน
ความเป็นไทย ดังนั้นส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่าง
ชัดเจนและนักศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการวางแผนการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านความเป็นไทยและก าหนด
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน 

2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาด้านความเป็นไทยให้กับนักศึกษา 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 4.00 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกด้านความเป็นไทยของนักศึกษา โดย

มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.41 จากคะแนนเต็ม 5.00 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3 และ 4 มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปีต่อไป 
 

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 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การสนับสนุนส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ท าได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมทาง                 
ด้านศิลปวัฒนธรรม การน าทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าหรือคุณค่าเพิ่มทางสังคม การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ             
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผลงานวิชาการ ผลงานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย ผลงานร่วมสมัย และผลงาน
สร้างสรรค์ โดยด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ โดยมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และปรับปรุง            

การด าเนินการอย่างเหมาะสม 
3. มีการด าเนินโครงการโดยการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าต่อสังคม 
4. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
5. ได้รับการยอมรับ/ยกย่องงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

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 2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางส าคัญในการด าเนินชีวิตใน
ยุคปัจจุบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนและงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

2. มีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม                  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการก ากับติดตามการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00/มีความรู้เพิ่มมากข้ึน 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

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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ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    ระบบและกลไกการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้           กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การให้บริการของห้องสมุดจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดสามารถสะท้อนได้จากหลายปจัจัย ทั้งจาก
การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ สถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และท้ายที่สุด
คุณภาพของห้องสมุดจะสะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ด าเนินงานในการจัดกิจกรรมการให้บริการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของทุกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อรับทราบและพิจารณา

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. น าผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้ใช้บริการมาปรับปรุง/พัฒนาการ

ด าเนินงาน 
 
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 2.2    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่จัดเก็บ 
รวบรวม ให้บริการ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เช่น หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล แหล่งเรียน รู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง และกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้
ห้องสมุดอื่น ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าวารสารสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย โดยเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) 
กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีหนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ   

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการในการด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
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 2.3    การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการที่นอกจากจะจัด
สิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในมาตรฐานของห้องสมุดเช่น มีความเป็นสัดส่วน แสงสว่างเพียงพอ 
มีป้ายบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ และสวยงาม ระบบป้องกันสาธารณะภัยอย่าง
เหมาะสมและได้มาตรฐาน เป็นต้น   

เกณฑ์มาตรฐาน : 
     1. มีสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
     2. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน  เช่น อาคาร/สถานที่/พื้นที่อ านวยความสะดวก มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
และจัดการภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืนสวยงาม เป็นต้น      

     3. มีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ทรัพยากรสารสนเทศ/ 
บริการคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

     4. มีการประเมินความพึงพอใจในเรื่องการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     5. น าผลจากการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
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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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี แนวทาง                   
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้ง                 
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบ
และกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามนโยบาย          
ของมหาวิทยาลัย  

2. มีการด าเนินงานตามระบบในข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด าเนินงานใน ข้อ 2  
4. มีการด าเนินการร่วมกันระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                      

(1 เครือข่าย อย่างน้อย 1 กิจกรรม)  
5. มีการน าผลประเมินในข้อ 3 ไปปรับปรุงพัฒนาระบบในปีต่อไป  
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

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 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา                       
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้น  ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้                         
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยการมีส่วนร่วมกับคณะ หรือ องค์กรภายนอก 

2. มีการด าเนินงานตามระบบในข้อ 1 
3. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด าเนินงานใน ข้อ 2 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปปรับปรังและพัฒนาแผนในปีต่อไป 
5. มีอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

อย่างน้อยร้อยละ 20  (ตามเกณฑ์ กพอ. ใบตอบรับ) 

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   การนับระดับผลงานในเกณฑ์การประเมินข้อ 5 ให้นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนหรือได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยไม่นับซ้ ากันหากมีผลงานมากกว่า 1 ชิ้น 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยให้นับทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกให้นับตามปีงบประมาณ 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้นับตามปีปฏิทิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ร่วมกับอาจารย์ 
 เจ้าของผลงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ                
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้               
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุน ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                
และลิขสิทธิ์ ร่วมกับอาจารย์เจ้าของผลงาน 

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวปฏิบัติ การจดสิทธิบัตร ระบบและกลไกการสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

3. มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ระบบและกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                    
และลิขสิทธิ์ 

4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการระบบและกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร               
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ร่วมกับอาจารย์เจ้าของผลงาน 

5. น าผลการประเมินใน ข้อ 4 มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

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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ส านักกิจการนักศึกษา 
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ส านักกิจการนักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่าง
ครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแนะแนว
การศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบัน ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดท าแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และการแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และแผนการแนะแนวการศึกษาในข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน และการแนะแนวการศึกษา 

พร้อมรายงานผลการด าเนินงานในข้อ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารส านัก 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 มามีปรับปรุงพัฒนาระบบในปตี่อไป 
5. จ านวนนักศึกษาที่มาปรึกษาแนะแนวมีจ านวนลดลงไม่เกินร้อยละ 1 ของนักศึกษาทั้งหมด 

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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ตัววบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด             
การพบปะสร้างสัมพันธ์และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และจัดท าฐานข้อมูล               
ของศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรเพื่อการสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ แก่ศิษย์เก่า การสื่อสารผ่าน Social media และสื่อต่างๆ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันอันจะท า
ให้ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษาทั้งการผ่านกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบกลไกในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. มีการจัดกิจกรรมพบปะและสร้างสัมพันธ์และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ระหว่างกัน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และจัดท าฐานข้อมูลของศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรเพื่อการสื่อสาร 
4. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
5. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา 
6. มีการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์มีการน าผลการประเมินมาปรับ

แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์  
7. มีการปรับปรุงตามผลการประเมินระบบและกลไกในปีการศึกษาถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและกลไกในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

มีการด าเนินงานด้านระบบระเบียบวินัยของนักศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การด าเนินงานตามแผน มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการประชาสัมพันธ์ การรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านัก มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบวินัยของนักศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดท าแผนงานด้านระเบียบวินัยของนักศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนในข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการด้านระเบียบวินัยของนักศึกษาและรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารส านัก  
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 มีมาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในปีต่อไป 
5. จ านวนนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบวินัยมีจ านวนลดลงไม่เกินร้อยละ 1 ของนักศึกษาทั้งหมด 

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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ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 88 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



    

                                           คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกีารศึกษา 2562 89 

ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและการตัดสินใจใน

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและระบบสารสนเทศ                  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   โดยเป็นระบบที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับงาน
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและความมั่นคง งานซ่อมบ ารุง และงาน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ 
ระบบดังกล่าวต้องตอบสนองต่อการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
   
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนพัฒนาระบบและกลไกสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบความมั่นคง
ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินงานตามแผนในข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ก าหนด  
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
5. มีการน าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสนิใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

เต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรม 
 
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 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 90 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานจัดหาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการของส านกั
คอมพิวเตอร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล ซอฟท์แวร์สนับสนุ นการเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
2. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนสอน  
3. มีบริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม และสืบค้นข้อมูล                     

ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ 
4. มีการให้บริการซอฟต์แวร์ส านักงานที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร

จัดการภายในมหาวิทยาลัย 
5. มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม และ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ให้บริการ 
6. มีการสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรสามารถศึกษาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) ที่สามารถ

ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
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 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การเพิ่มสมรรถนะให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจในการให้บริการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย               
ทั้งคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงที่สุด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ ของแผนบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีการรายงานผลส าเร็จของแผนการด าเนินด้านการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ

คณะกรรมการอ านวยการหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5. น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปีถัดไป 

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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ตัวบ่งชี้ที ่2.4   ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงาน
ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่ การใช้ 
(Use)  เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่การเป็น Digital University จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
สูตรการค านวณ 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

= จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
คะแนน  

คะแนน = ร้อยละจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ X 5 
20 

 
 
หมายเหตุ  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยก าหนดร้อยละของการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 50 ต่อปี โดย 1 คนไม่ซ้ าโครงการเดิม  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศ
ร่วมกันในเครือข่ายที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ การ
สร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ห้องเรียนอนาคตที่ใช้เครื่องและอุปกรณ์
ทันสมัยในการเรียนการสอน (Smart Learning & Smart Classroom) และศูนย์สอบด้านไอดีด้วยระบบการ
สอนออนไลน์ตามมาตรฐานสากลและการพัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล (Digital Literacy) หรือการน านวัตกรรมมาใช้
ในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย จึงเป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครอบคลุมมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของพื้นที่การใช้งาน  

2. มีโครงการที่พัฒนาหรือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

3. มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร BSRU-EIS (Executive Information System) จาก
ฐานข้อมูล ERP/MIS โดยใช้เครื่องมือ BI (Business Intelligence) ให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อการวางแผน 
การตัดสินใจ จากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว หรือมีนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ ด้วยสารสนเทศ 

4. มีบริการโมบายเซอร์วิสบน Smart device ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ 

5. มีระบบการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้แนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อการเรียน
การสอนในศตวรรษ ที่ 21 ผู้เรียนสามารถสืบค้น และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ 
ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างง่าย ผลิตสื่อการเรียนรู้แนวใหม่ (New Media) 
ในรูปแบบ Streaming Media โดยมีแหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  หรือมี
นวัตกรรมในด้านการจัดการเรียนการสอน  

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 2.6  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งมีการให้บริการ
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้านหลักคือ 1) ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 2) ด้านระบบเครือข่ายและความ
มั่นคง 3) งานซ่อมบ ารุง และ 4) งานห้องปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานบริการของส านัก
คอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนนการประเมิน =  
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวนผู้ตอบทั้งหมด
 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 3.50 – 3.99 4.00 ขึ้นไป 
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ส านักวิเทศสัมพันธ์          
และเครือข่ายอาเซียน 
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ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะ                    
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะสื่อสารดี” เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเกิดความพร้อมต่อการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จึงด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดนโยบาย ระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา จากการมีส่วนร่วมของคณะและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถะด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา   
4. มีการด าเนินงาน ก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผน 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR ระดับ B2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 

และระดับ B1 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบหรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6. มีการน าผลจากการประเมินไปวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

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 - 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส า เร็จของการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอั งกฤษและ/หรื อ 
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร เพื่อยกระดับศักยภาพ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศบุคลากร ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเป็นไป และสอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ การเสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  จึงด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดนโยบาย ระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรจาก
การมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนและ/หรือภาษาต่างประเทศให้กับ
บุคลากร  

4. มีการด าเนินงาน ก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผน  
5. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีผลงานที่แสดงถึงการน าภาษาต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนามาสร้างเป็น

ผลงานได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
6. มีการน าผลจากการประเมินไปวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
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 - 6 ข้อ 
หมายเหตุ :  

ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
ภาษาเกาหลี 

บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  
ผลงาน  หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาผลงานจะต้อง 

มีผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน อาทิเช่น  
1. มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ หรือ 
2. ชิ้นงาน เช่น คลิปวิดีโอ รายงานสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น หรือ 
3. สื่อการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลติ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีบทบาทส าคัญในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ                   
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกให้ค าปรึกษา 
การอบรม การประชุมหรือสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหรือบุคลากรจน
เกิดผลอย่างชัดเจน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างน้อย 3 เครือข่าย  
2. มีกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
3. มีการน าผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายมาพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม โครงการ            
    งานวิจัยหรืองานอื่นๆ ในระดับส านัก คณะหรือมหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานในข้อ 2 และ ข้อ 3 
5. มีการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 

 
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 - 6 ข้อ 
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ส านักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 
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ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้าน                    
การเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เป็นหน่วย
ผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการ ด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร 
2. มีระบบและกลไกการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานที่ชัดเจน 
3. มีการบูรณาการงานเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเชิง

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4. มีกระบวนการตรวจสอบ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและทันสมัย ในการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการ

ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
5. มีกระบวนการประเมินผลส าเร็จของการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการข้อมูลข่าวสาร  
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การด าเนินงานการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการข้อมูล

ข่าวสาร  
7. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพงานด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร หรือมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 การด าเนินงานของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

สนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มีแผนงาน มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม  

2. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมในด้านการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 

3. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี และเครือข่ายภายนอก
องค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

4. มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย สู่ภายนอก จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่องทาง 

5. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการรับรู้ จากเครือข่ายภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีการร่วมมือการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูล
ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เป็นหน่วยผสานความร่วมมือทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน 
2. มีการก าหนดขั้นตอน/วิธีการ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับส านักประชาสัมพันธ์และ

สารสนเทศ 
3. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม การบริการข้อมูลข่าวสารหรือการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
4. มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยในเชิงบวกสู่สาธารณะ อย่างน้อย 120 ข่าว/ปี 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 3  โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.00 
6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้วางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
7. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารผลการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกของการด าเนินงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานในภาระหน้าที่ต่างๆ                       
และมีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่างๆ โดยมีการก ากับติดตาม                  
การด าเนินงานภาระงานตามโครงสร้าง และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งส ารวจจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการด าเนินงานน ามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงานต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกของการด าเนินงานในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามแผนในระบบและกลไกข้อ 1   
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการตามระบบและกลไก 
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

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 2.2  ระดับความส าเร็จของติดตามมติสภาการบริหารจัดการประชุมระดับบรหิารของ
มหาวิทยาลัยและระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการรองรับและสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย                  
และด าเนินการประชุมในระดับบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยสู่
ประชาคม โดยส ารวจจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการน ามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบกลไกการบริหารจัดการประชุม 
2. มีการด าเนินงานตามแผนในระบบและกลไกข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการตามระบบและกลไก  
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
5. มีการติดตามทุกมติ และรายงานสภามหาวทิยาลัย ทุกประเดน็ 

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 2.3  ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมีภารกิจในการรองรับและสนับสนนุกิจการของสภามหาวิทยาลัยและด าเนินการ
ประชุมในระดับบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดท าระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมในระดับบริหารและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานตามแผนในระบบและกลไกข้อ 1  
3. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด าเนินการตามระบบและกลไก  
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
5. มีการรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร (ระบุ) เช่น กบมส. 

ทุกคน ทุกระดับต้องได้รับทราบข้อมูล 
 
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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ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
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ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับชุมชนในท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)/ 
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีที่ได้รับมอบหมาย              
จากมหาวิทยาลัย โดยต้องค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการ                         
ของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและ
น ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน 

2. จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ 
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยต้องมีโครงการที่จัดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

3. จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ส านักงานคณะ/ส านักวิทยาลัย 
/ส านักงานเลขานุการ 
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ส านักงานคณะ/ส านักงานวิทยาลัย/ส านักงานเลขานุการ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะทุกพันธกิจและบริหารจัดการระดับคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)/  
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น แผนการด าเนินงาน 
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนของคณะ และสนับสนุนพันธกิจของคณะทุกพันธกิจ 
สอดคล้องกับแผนของคณะ และบริหารจัดการระดับคณะ 

2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 
3. มีการก ากับ ติดตาม ข้อ 2 
4. มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อ 3  
5. มีการรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
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 2.2  รวบรวมผลการด าเนินงานระดบัหลักสูตร และคณะในทุกตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)/  
 ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563)   
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้
ระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน และสนับสนุนให้มีก าร
ด าเนินการระดับหลักสูตร  ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพื่อให้มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะสนบัสนุนให้มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบในทุกหลักสูตรและคณะที่ชัดเจน 
2. มีการวางแผนด าเนนิงานรวบรวมผลการด าเนนิงานระดบัหลักสตูรและคณะในทุกตัวบ่งชี้ 
3. มีการก ากับติดตามและด าเนินงานตามข้อ 2 
4. มีการปรับปรุงการด าเนินงานตาม ข้อ 3 และน าไปปรับแผนการด าเนินงานปีถัดไป 
5. มีการรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
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 2.3   การพัฒนาคุณภาพบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน       
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน       
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่งส านักงานคณะ/ส านักวิทยาลัย/ส านักงานเลขานุการ มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบและกลไกการบริการไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อย                 

ปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง  
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกใน   

การด าเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป 
 

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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โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 2 มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง 
กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูล ที่ได้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ หน่วยงาน
ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครูมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ 
ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐาน  
การศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้  
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์
ที่เสี่ยงอันตราย  

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ

พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ  กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม  ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น  ความคิด พฤติกรรม 
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พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ  ขัดแย้ง โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อส ารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ พยายามค้นหา

ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด  รวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง  ง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ  เป็นต้น และใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ได ้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ปานกลาง  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เสริม ในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ดี  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 

สถานศึกษาก าหนด 
ดีเลิศ  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 

สถานศึกษาก าหนด  
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 

สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม

พัฒนาการ ของเด็ก 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนก ารบริห ารและการจัดการ  
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน  

การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  

มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อก ารเรียนรู้ อย่ างปลอดภัยและเพียงพอ  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่ น 
ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหา 
ความรู ้ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส าหรับครู  
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์และพัฒนาคร ู
2.6 มีระบบบริห ารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน ตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด 
 
 



                 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 128 

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่น  
 มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของ ท้องถิ่น  

 มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ด ี  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท

ของท้องถิ่น  
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็นรายบุคคล  
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 

สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ดีเลิศ  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและ บริบทของท้องถิ่น  
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็น รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่

ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให ้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและ บริบทของท้องถิ่น  

 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็น รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และหลากหลาย   

 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะ

ระหว่าง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น รายบุคคลและสร้าง

โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว  

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง  อิสระ ตาม

ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี พื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม 

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กต ามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒน าก ารเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วม และน าผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา ไม่สมดุล   
 ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม

ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
ปานกลาง  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา อย่างสมดุล  
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม

ความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 
ด ี  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
 จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย  
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง

และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 12 ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ เป็นแบบอย่างที่ดี  

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 
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ตังบ่งชี้ที่ 2.2 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน  

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ 
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่ างกาย
และจิตสังคม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และก ารคิดค านวณ  
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

ก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง 

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
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4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคม

ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอื่นๆ  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น 

การท างานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม  

ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ท างวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



    

                                           คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปกีารศึกษา 2562 133 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ 

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ 

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

และการท างานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

และการท างานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น 

แบบอย่างได้  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ

อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้ านต ามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด  
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน  

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง

สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย   
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

ป านกล าง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ของสถานศึกษา 
ดี  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน 
การปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ครูและ สถานศึกษา  
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และ มีความปลอดภัย  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของ สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน 
การปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และมี ความปลอดภัย  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 

ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส  

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ  
การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้   

 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ

เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของ หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ

การเรียนรู ้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ

การเรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานสนับสนุน ต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง  
ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น  
หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลเพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น โดยหน่วยงาน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัยและส่านัก/สถาบัน/ศูนย์ ต้องควบคุม ให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพ
ที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น 
มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้อง
มีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  

  
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

หน่วยงานสนับสนุน จะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน ใน 4 พันธกิจ 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละ
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์  แยกเป็นปัจจัยน่าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
หน่วยงานได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน/ศนูย์ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน                  
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
  ด่าเนินการทุกหน่วยงาน 9 - 1.1 – 1.9  -   
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ส่านักงานอธิการบด ี 7 - 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 
2.6, 2.7 

2.4   

ส่านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 - 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 

-   

บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์ และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน                  
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 2.3 2.1, 2.2    

สถาบันวิจยัและพัฒนา 3  2.1 - 2.3    
ส่านักกิจการนักศึกษา 3 - 2.1 – 2.3 -   
ส่านักคอมพิวเตอร ์ 6 - 2.1, 2.2, 

2.3, 2.5  
2.4, 2.6   

ส่านักวิเทศสมัพันธ์
และเครือข่ายอาเซยีน 

3 - 2.1,2.2 2.3   

ส่านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ส่านักงาน 
สภามหาวิทยาลยั 

3 - 2.1 – 2.3 -   

ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี 

1 - 2.1 -   

ส่านักงานคณะ/
วิทยาลัย 

2 - 2.1,2.2 -   

รวม       

ผลประเมิน       
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หน่วยงานระดับส่านัก/สถาบัน/ศูนย์ จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น 
และจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 2 การด่าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1   การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 

1. 
2. 
3. 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

ข้อเสนอแนะ 
1. 
2. 
3. 

 
องค์ประกอบท่ี 2   การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานต่างๆ 
จุดเด่น/จุดแข็ง 

1. 
2. 
3. 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

ข้อเสนอแนะ 
1. 
2. 
3. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 












