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สารบัญ 
 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  หน้า 1-18 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้  
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน้า 19-20 
 
 
  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ระดับส านักงานคณบดี 

  

  
 การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณบดีให้ความส าคัญ
กับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ  
โดยก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภทคือตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น  
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใดกรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 
 ส าหรับความหมายของคะแนนมีดังนี้ 
  คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 1.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดีนี้ พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี เพ่ือใช้ในการรายงานผล
การด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสมกับบริบทและเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 
เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักงานคณบดีได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่จะพิจารณาให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านักงานคณบดี โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ ระดับส านักงานคณบดี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา การคิดรอบปี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการ

ด าเนินงานประจ าปี 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวตั้ง=ปีการศึกษา 
ตัวหาร=ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมการท างาน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
หลักการ 

หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น แผนการด าเนินงาน 
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
ตวับ่งชี้ : จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คอื 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ 

ปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1 :  แผนการด าเนนิงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 

ส านักงานคณบดี มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนพันธกิจของคณะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอน  ด้านการพัฒนานิสิต ด้านวิจัย ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งด้านการบริหารงานต่าง ๆ ของคณะ ในการด าเนินพันธกิจหลักส านักงานคณบดีต้องมีการก าหนด 
ทิศทางการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของส านักงานคณบดี เพ่ือให้ส านักงานคณบดีสามารถสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
และมีทิศทางการด าเนินพนัธกิจต่าง ๆ เป็นแนวทางเดียวกับคณะ 

ในกระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนด าเนินงานหรือปฏิทินด าเนินงานประจ าปีของส านักงานคณบดี 
ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทั้งในการจัดท าและการร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. บุคลากรทุกคนในส านักงานคณบดี มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือทบทวน แผนการด าเนินงานหรือ
ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี   

2. ส านักงานคณบดีน าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action plan) ของคณะไปท าแผนการด าเนินงาน
หรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานคณบดี และมี
สาระของแผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีครอบคลุมตามพันธกิจ  

3. มีผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี บรรลุตัวบ่งชี้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ (กรณีที่เป็นแผน) หรือร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้
ปฏิบัติ (กรณีเป็นปฏิทิน) 

4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลในที่ประชุม
ส านักงานคณบดีเพ่ือพิจารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมส านักงานคณบดีไปปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน 
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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 

 
นิยามศัพท์ : 

แผนการด าเนินงานหรือปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี หมายถึง แผนการท างานซึ่งสอดรับกับ
ขั้นตอนการท างาน มีการก าหนดระยะเวลาชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ในแผนการปฏิบัติงานจะ
ประกอบไปด้วย งานประจ าที่ระบุระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงาน พร้อมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และผู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2 : ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ  
ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร โดยสอดคล้องกับ Job 
Description และแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรด้วย 

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีของสถานที่ท างานด้วยกิจกรรม 5ส 
4. มีระบบการติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ตัวตั้ง=ปีการศึกษา และตัวหาร=ปีการศึกษา    
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจาก
บุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ และการศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

แปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ : 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
  

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได้  = 
  

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

X 5 
80 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

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

อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ/ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและ
การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในปีการศึกษานั้น 

3. ไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม 
4. สามารถนับรวมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพที่คณะ/หน่วยงานของตนเองจัด 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 การส ารวจความพึงพอใจ และความผาสุกของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความ
ผาสุก และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เน้นวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่ส าคัญน าไปสู่บรรยากาศการท างานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้ท างานเพ่ือสนับสนุน
บรรยากาศดังกล่าว และท าให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันน าไปสู่ความส าเร็จ  
 วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างน้อยต้องมีประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้ 

1. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือส ารวจการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและ
ได้รับการยอมรับ 

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

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือส ารวจการจัดสถานที่ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงาน 
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่พียงพอต่อความต้องการ ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร เพ่ือส ารวจการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้
ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือส ารวจการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุง 

6. ด้านสวัสดิการ เพ่ือส ารวจประเด็นการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม ความสะดวกสบาย
ในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ  

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

ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน จากคะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมลาศึกษาต่อ) 
 
นิยามศัพท์ : 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับของความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทั้งในด้าน
จิตใจและสติปัญญาเพื่อให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  
เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบ
การวิเคราะห ์ดังเช่น 

- ด้านการเงิน 
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- ด้านปฏิบัติการ 
- ด้านบริบทอื่น ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2 
4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน

และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ  
6. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่

ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
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7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต คณาจารย์  บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

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

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 

 การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณร์้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชีท้ี ่6 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ  

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

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
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7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
นิยามศัพท์ : 

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

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

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

นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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ตัวบ่งชีท้ี ่7 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
เพ่ือน าไปวางแผนและออกแบบการบริการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินความส าเร็ จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการด้วย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีการวางแผนและออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดย

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
ชัดเจน 

3. มีการสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการใน
ทุกระดับ  

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแล้วน าเสนอในที่ประชุมประจ าส านักงานคณบดีเพ่ือ
พิจารณา 

5. มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณามาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 
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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ตัวบ่งชีท้ี ่8 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การให้บริการของส านักงานคณบดีเพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อน
ได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้รับบริการที่ก าหนด หรือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานที่แสดงถึงจ านวนผู้รับบริการ (โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ) 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกตามด้าน 

 
นิยามศัพท์ : 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประเมินในประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่9 : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา     
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงก าหนด 
ให้มีระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้มีการวัดผลส าเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่ เป็น
แบบอย่างที่ด ี
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหัวหน้า
ส านักงานคณบดี และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด าเนินการตามระบบและกลไกที่
ก าหนด  

3. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะตามก าหนดเวลา 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการ
ของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

5. บุคลากรในส านักงานคณบดีทุกคนให้การสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณบดี คณะและ/หรือมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วม
อบรม/ประชุม/ประชาพิจารณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นผู้ประเมินและ/หรือ 
ผู้ประสานงานในการประเมินระดับต่างๆ หรือร่วมเป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ 

 
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 
 ระดับส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

~ 18 ~ 
 

หมายเหตุ : 
ปีการศึกษา 2557 เกณฑ์ข้อที่ 4 ยกเว้นการประเมินในส่วนของ “ส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน” 
 
นิยามศัพท์ : 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  

 
 ส านักงานคณบดีต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมกับบริบทของ
ส านักงานคณบดี สอดคล้องกับคณะหรือหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยการวางระบบการประกันคุณภาพ
จะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยหน่วยงานต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการ
ตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยมีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / 
ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี มี 9 ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบ 
ที ่5  การบริหารจัดการ)  
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาดังนี้ 
 
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ =              คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้งหมด     
                จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  

คะแนน ผลการประเมิน 
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 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน จะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
หน่วยงานตามพันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ ละ 
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหาร
หน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
  



   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

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 

5 9 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1, 2, 5, 6, 
7 และ 9 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 และ 8   

รวม 9 1 6 2   

ผลการประเมิน      

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

 

 



 


