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ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 มาตรา 47 
ซึ่ งระบุว่ า  “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” โดย มาตรา 48 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก”    

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน นี้จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับส านัก สถาบัน ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลต่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลโดยภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

    

 
   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

                                   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1. ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว  
มีความส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปจัจัยภายในและภายนอกหลายประการ
ที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1.1 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

1.2 ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

1.3 สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ระดับทอ้งถิ่นและชุมชน 

1.4 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้ อมูลสาธารณะ (public information) ที่ เป็นประโยชน์ต่ อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

1.5 สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation)  
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.7 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.8 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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1.9 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.10 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ ์

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้  

2.1 เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติและเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่และสถาบันอุดมศึกษา 

2.3 ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

2.4 เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้ง
ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

2.5 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

2.6 เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

2.7 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นการด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลคุณภาพโดย
บุคลากรภายในสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งประกอบด้วย 3 
กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control = QC) 
2. กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit = QA) 
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment = QAs) 
โดยคณะกรรมการติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditors) จะท าหน้าที่ก ากับติดตามตรวจสอบให้

กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผล 
การด าเนินงานในภาพรวมโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และน าผลการประเมินเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาให้การด าเนินงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment–Report 
= SAR) เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานต่อไป 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานน าวงจรคุณภาพ PDCA มาก าหนดให้เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงาน คือ 1) การวางแผน 
(Plan)  2) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  3) การประเมินคุณภาพ (Check)  4) การปรับปรุงและพัฒนา (Action)  
และมีแนวทางในการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ PDCA 

 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

การควบคุมคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
- จัดท าแผนการประกนัคุณภาพและแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพ 
- ด าเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

การประเมินคุณภาพ 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับส านัก/สถาบนั 
- ระดับคณะ 
- ระดับมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงและพัฒนา 
- ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและน ามาจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพ เพื่อน าไปลงสู่การปฏบิตัิในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปงีบประมาณถัดไป 

กลไกการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 
รายงานการประเมินตนเอง 

สรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การควบคุมคุณภาพ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องและนิยามศัพท์ 
            การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” 
คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมาย
ของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 
และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

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

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้  

ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่
ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอ่ืน ๆ 
ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่ง ท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท า
โดยคนคนเดียว 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์
หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้โดยตรง หรือสามารถ
น ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่และสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได ้
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 การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ  สารสนเทศ  
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยง
กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  

 แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลาแนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลาโดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง
ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น 
ในขณะที่รอบเวลาทีย่าวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ ปรากฏชัดเจน โดย
มีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน 
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ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

พิชญพิจารณ์  (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 
ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่นการจัดท าโครงการ
เป็นชุดของกิจกรรม ที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการ
ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัด ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจ
เกดิขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึง
ต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง  
ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจาก 
ความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือเรียกว่า อุบัติภัย 
(Accident) 
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บทท่ี 2 
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน ระดับส านัก สถาบัน 

ระดับส านัก สถาบัน ประกอบด้วยผลด าเนินงาน ระดับส านัก สถาบัน จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน  
    วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ 

3. ระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน ปีการศึกษา 2562      9 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1   แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพมีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด า เนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้นของสถาบันแล้วจะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/
สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม 

 
เกณฑ์มาตรฐาน     

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส านัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก/
สถาบัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือ
บริบทของส านัก/สถาบัน 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก/
สถาบัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน ปีการศึกษา 2562      10 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และติดตาม
แผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณา 

 
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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P)  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผล 
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับพันธกิจของส านัก/สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน และผู้บริหารสูงสุดของส านัก/สถาบัน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของส านัก/สถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
       ส านัก/สถาบัน ในปีถัดไป 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้ 
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านัก/สถาบัน  
ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและ
บริบทของส านัก/สถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก/
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
7-8 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3   ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ ( P ) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส 
ในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก/สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/ 
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ  

ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

   - อ่ืน ๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ 
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ประจ าส านัก/สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมิน
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
 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 
 
หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใมหาวิทยาลัย

ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านัก/สถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐาน
ประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่นส านัก/สถาบัน 
เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. ส านัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน

รองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า  
และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน ) ของ
สถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้   
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4   การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ รู้  รวมทั้ งปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันการก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส านัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก/สถาบัน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดใน ข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ  

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ดังนั้น 

เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการจึงประเมิน 
ผลสะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 

    5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการให้บริการโดยรวม 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
2. ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อย 
3. ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 การแปลความหมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
4. ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 การแปลความหมายถึง พึงพอใจมาก 
5. ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

เกณฑ์การประเมิน   ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน มีความสอดคล้องตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ) 

1 แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินงาน) 

  

2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
3 ระบบการบริหารความเสี่ยง   
4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้   
5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 
หมายเหตุ :  1. คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้นั้น ๆ 

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการการด าเนินงานในระดับต่างๆ ซึ่งอ้างอิงการแปรผลตามเกณฑ์  
   ตัดสินของ สป.อว. ระดับสถาบัน อธิบายได้ว่า 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3-2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
พ.ศ.2562 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนพฒันาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน) 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบการบริหารความเสี่ยง    

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้    

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

 
 
 
 
ตารางท่ี 3-3 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 
(I) (P) (O) คะแนน

เฉลี่ย 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้  1,2,3,4 5   
ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา  

จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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