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ค ำน ำ 

 

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในใหม่ตามตัวบ่งชี้ของ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2553 และให้ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ขั้นต  าดังกล่าว และทาง

มหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานท าการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหน่วยงาน และให้ใช้ตัวบ่งชี้ตามที มหาวิทยาลัยก าหนดให้ตามความความเกี ยวข้อง 

พร้อมทั้งให้หน่วยงานสามารถเพิ มเติมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อีกตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน เพื อเป็นเครื องบ่งชีคุ้ณภาพของหน่วยงาน 

ศูนย์บริการการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานขึ้นอันประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน  19 ตัวบ่งชี้ ที ครอบคลุมทุก

ภารกิจของหน่วยงาน ครอบคลุมมิติด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ดังนั้น

ศูนย์บริการการศึกษาจึงหวังเป็นอย่างยิ งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามแนวทาง

ที มหาวทิยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์)   
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บทที่ 1 

ภาพรวมของศูนย์บริการการศกึษา 
 

1.  ประวัติความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาที่ได้น าร่องจัดให้มีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นล าดับแรก ๆ  และด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐบาลแห่งแรกที่มีวิธีการบริหารจัดการที่เป็นของมหาวิทยาลัย  จึงท าให้มหาวิทยาลัย

ก าหนดปัจจัยและตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการดังกล่าว  แต่

ขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความส าคัญกับปัจจัยและตัวชี้วัดที่เป็นพื้นฐานของการประกันคุณภาพ

การศกึษาที่สถาบันการศกึษาพึงมี 

 นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของพนักงานในหน่วยงาน

ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย 

 การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาในครั้งนี้เป็น

การด าเนินการ ครั้งที่ 7 และเป็นการด าเนินการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2555 จงึนับเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานของศูนย์บริการการศึกษาจะได้ถ่ายทอดความเพียรพยายามที่

จะปฏิบัติหน้าที่       ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการระดมความคิดร่วมกันก าหนด

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ให้ปรากฏในกระบวนการของการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
 

 

2.  ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ 

2.1  ปณิธาน : บรกิารด้วยคุณภาพ สรา้งความประทับใจแกผู่้รับบรกิาร  
 

2.2  วสิัยทัศน์ : ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ  

และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ค าอธบิาย ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การ

ลงทะเบียน  การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย เป็นผู้น าด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่

ยอมรับระดับสากล 
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2.3 พันธกจิ: ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์ที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านทะเบียนและประมวลผล 

   เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก 

“รวมบรกิาร  ประสานภารกิจ” ในการให้บริการ 

2.4 ภารกิจ : 

1. ให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจดัตารางสอนตารางสอบ 

การจัดสอบ การประมวลผลการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา การวิเคราะห์และ

พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล  

2. พัฒนางานบรกิารเพื่อสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

3. ให้บริการวชิาการแก่สังคม 

4. ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.5 เป้าประสงค์หลัก 
1. ศูนย์บริการการศึกษามีขดีความสามารถสงูในการบริหารจดัการด้านงาน

ทะเบียนและประมวลผลภายใต้อัตลักษณ ์“รวมบรกิาร ประสานภารกิจ” 

2. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับการยอมรับระดับสากล 

ค าอธบิายเป้าประสงค์หลัก  

1. เพื่อให้ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล

ช้ันน า  ภายใต้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียน

นักศึกษา ด้านตารางสอนตารางสอบ ด้านประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ด้าน

ธุรการ เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และทุก

ระบบของการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานได้รับการยอมรับในระดับสากล ในดา้นงานทะเบียนและ

ประเมินผล มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม   

2.6 ยุทธศาสตร ์: ศูนย์บริการการศึกษาก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อการบรรลุวิสยัทัศน ์4 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่  1 :  การพัฒนาบรกิารมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การพัฒนา จัดหา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การบรหิารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร   
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2.7 เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์: 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในคุณภาพบรกิาร 

 เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงาน สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 

 เป้าประสงค์ที่ 5 การบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 6 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 เป้าประสงค์ที่ 7 บุคลากรมีขีดความสามารถสงู 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการศกึษา พ.ศ. 2555-2559 

 

 

 

มิติ แผนทีท่างยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคห์ลัก 

ประสทิธิผล  

 

-ผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 

  ในคณุภาพบริการ 

คุณภาพ  

 

-มผีลการประกันคุณภาพอยู่ 

  ในระดับดีมาก 

-การพัฒนาหน่วยงาน  

  สู่องค์กรแห่งกรเรียนรู้ 

ประสทิธิภาพ  

 

-การบริหารจัดการม ี

  ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา

องค์กร 
 

 

 

 

-มรีะบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

-มกีารประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

-บุคลากรมีขีดความสามารถ

สูง มีระบบสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม 

บุคลากรมขีีด

ความสามารถสูง 
มีการประชาสัมพันธ ์

เชิงรุก 

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

การบรหิารจัดการมี

ประสิทธิภาพ 

มีผลการประกันคุณภาพ

อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจในคุณภาพบรกิาร

ที่สุด 
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3.  โครงสร้างองค์กรและการบรหิารงาน 

     3.1  แผนภูมิ โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการการศึกษา 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับนักศกึษา ฝ่ายทะเบียนนักศกึษา ฝ่ายตารางสอน 

ตารางสอบ 

ฝ่ายประมวลผล 

และข้อมลูบัณฑิต 

    ฝ่ายวิเคราะห์  

และพัฒนาระบบ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

แบบทดสอบ 

- งานรับลงทะเบียนนักศกึษา 

- งานมาตรฐานการศกึษา 

- งานทะเบียนประวัตนิักศกึษา  

 

- งานจัดตารางสอนตารางสอบ 

- งานบรกิารการใช้ห้องเรียน 

- งานจัดสอบ  

 

- งานประมวลผลการศึกษา 

- งานส าเร็จการศึกษา 

- งานจัดท าเอกสารการศึกษา 

- งานจัดเตรียมปริญญาบัตร 

- งานตรวจสอบวุฒิ 

 

 

 

- งานเทคนิคคอมพิวเตอร ์

- งานบริหารฐานข้อมูล 

- งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

- งานพัฒนาโปรแกรมเพือ่บริการ 

   ทางอินเทอร์เน็ต (Web Application)  

 

- งานพัฒนาข้อสอบวัดผลการเรียน 

- งานพัฒนาข้อสอบเฉพาะกิจ 

- งานพัฒนาการวัดและประเมนิผล   

 

- งานธุรการและ 

   บริหารทั่วไป 

- งานประสาน   

   ด้านบริการ 

- งานบริหารคุณภาพ 

- งานรับสมัครนักศกึษา 

- งานคัดเลือกนักศกึษา 

- งานขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม่  

- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
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3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบด ี

รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อ านวยการศูนย์บรกิารการศึกษา 

รองผู้อ านวยการศูนย์บรกิารการศึกษา 

หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการศูนย์บรกิารการศกึษา 

หัวหนา้ฝ่ายธุรการ หัวหนา้ฝ่ายรับ 

นักศกึษา 

หัวหนา้ฝ่ายทะเบียน 

นักศกึษา 

หัวหนา้ฝ่ายตารางสอน 

ตารางสอบ 

หัวหนา้ฝ่ายประมวลผล 

และข้อมลูบัณฑิต 

หัวหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ 

และพัฒนาระบบ 

คณะกรรมการประจ า

ศูนย์บรกิารการศกึษา 
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4. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าหน่วยงาน 
 

  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าหน่วยงาน  

เพื่อรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  คณะท างานฯ ของ

ศูนย์บริการการศกึษา  จึงประกอบด้วย 
 

1. ผูอ้ านวยการศูนย์บริการการศกึษา    ประธานคณะท างาน 

2. รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   คณะท างาน 

3. หัวหนา้ฝา่ยธุรการ    คณะท างาน 

4. หัวหนา้ฝา่ยรับนักศกึษา    คณะท างาน 

5. หัวหนา้ฝา่ยทะเบียนนักศึกษา     คณะท างาน 

6. หัวหนา้ฝา่ยตารางสอนตารางสอบ    คณะท างาน 

7. หัวหนา้ฝา่ยประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  คณะท างาน 

8. หัวหนา้ฝา่ยวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ   คณะท างาน 

9. หัวหนา้ส านักงานผูอ้ านวยการศูนย์บริการการศกึษา คณะท างานและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าและ/หรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานให้

เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report – SAR)  ของหน่วยงาน 

3. เตรียมความพรอ้มของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายในและภายนอก 

4. หนา้ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

----------------------------- 
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บทที่ 2 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหน่วยงาน 

1.1   หลักการ  การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน 

มีหลักการส าคัญดังนี้  

1) ตัวบ่ ง ชี้ พัฒนาขึ้ นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้ าน ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรอืผลลัพธ์  

3) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ด้าน คือ ด้าน

นักศึกษาและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงนิ และดา้นบุคลากร การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 1.2.1 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

ด าเนนิงานได้กี่ขอ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้

ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรอืค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนยิม)  ส าหรับการแปลงผลการ

ด าเนนิงานตามตัวบ่งชี ้(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรอืค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  

โดยที่แตล่ะตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเชน่  

                        ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดรอ้ยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้

ร้อยละ 75.51   

        คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
           =   3.78   

 ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้

ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
          =   2.04  
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 ตัวอย่างที่  3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 

200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนนิงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

   คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

  ตัวอย่างท่ี 4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชีไ้ด้รอ้ยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้  5
90

92.08
  =  5    

 

          หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 

ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     

 

 คะแนนที่ได้   =     

         
     

    ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง โดย

การปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนยิม (ตั้งแตเ่ลข 5 ขึ้นไปปัดขึน้) เช่น 

                            72.364 เป็น    72.36 

3.975 เป็น  3.98 
 

 1.2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 

กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรอืด าเนนิการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมาย

ของคะแนน ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

             ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากการด าเนินการ           x  5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 ของตัวบง่ชีน้ั้น ๆ  
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1.2.3 วิธีการคิดผลการประเมิน 

1) รายองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยราย

องค์ประกอบ 

2) ภาพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยใน

ภาพรวม  
 

2.  นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งช้ี    
 

 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม

ภายนอกสถาบัน หรอืเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 

 การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ

ทดลอง วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภาสถาบันก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ 

ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 

ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ

การปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) 

จรรยาบรรณตอ่ประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอ่สังคม 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐาน

ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ

ประสบการณ ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ใหห้นว่ยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ

ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส าคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผูป้กครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

องค์การที่ท าหนา้ที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่ง

มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรอืวิชาชีพ 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่

ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควร

ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ

ตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า

แผนด าเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 

ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ งมี

การระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ

ทรัพยากรที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   
 

 ระบบและกลไก  

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏใหท้ราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปของเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
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 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการ

ประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิ

ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมี

หลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการ

ท างานที่แตกต่างกันออกไป 
 

 หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล

กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชใ้นการบริหารงานนีม้ีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หา

ได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ

ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และ

เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่

ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้

องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ

                                                 
1 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
2 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ

คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านกึในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย

ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ

ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการตอ่ผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ

ด าเนนิงานที่ดีของสว่นราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศกึษา การฝึกอบรม และอื่นๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ

คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย

เอกฉันท์ 
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           รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญ
การร่วมกัน ดังนั้น มทส. จึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการ
แบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียน
รวม อาคารเครื่องมือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น  ดังนั้น  “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” จงึมลีักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (ค านยิามของ มทส.) 

1)  ลดขั้นตอนการท างานหรอืลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2)  ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3)  เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่

พิจารณาจากสัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น 
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใชค้นที่นอ้ยกว่า หรอืใช้เวลาที่นอ้ยกว่า หรือใช้งบประมาณที่
น้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้น
ให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างด ีสามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้
หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณ/ ทรัพยากร อย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารรว่มใช้ทรัพยากร ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เชน่ การจัดท าระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ เป็นต้น (ค านยิามของ มทส.) 
 ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ด้านการเงินและอื่น ๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบ
การท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการประหยัด (ค านยิามของ มทส.) 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการโดย
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้
ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงใน
ภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุง
การท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคใน
การให้บริการ เพราะมีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม 
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และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญกับหลักการบริหาร
จัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (ค านยิามของ มทส.) 

 

หน่วยงาน  หมายถึง ศูนย์บริการการศกึษา 

สถาบัน  หมายถึง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

สภาสถาบัน หมายถึง  คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศกึษา 
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3.  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  

 

 
 

  จ านวน   1   ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศูนย์บริการการศึกษามีภารกิจหลัก คือ เป็นศูนย์รวมการบริการด้านงานทะเบียน

และประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องค านึงถึ ง

หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของชาติ 

ดังนั้น ในการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างตน้ อกีทั้งต้องค านงึถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี ้

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและ

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

เกณฑม์าตรฐาน :    
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ศูนย์บริการการศึกษา โดยเป็นแผนที่ เ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในหนว่ยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้

เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย  ปี

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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7. มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 

แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานประกันคุณภาพประจ าหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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  จ านวน   1   ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  :  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพ

อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการด้านงานทะเบียน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี

สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมใน

สถาบัน หอ้งเรียน เป็นต้น  

เกณฑ์มาตรฐาน  :        
1. มีการจัดการหรอืจัดบริการเพื่อให้นักศกึษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้  
2. มีบริการแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

ในด้านห้องเรียน อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต  
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

และมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่ าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการบ ารุงรักษา  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด้านกายภาพที่สนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ 
หมายเหตุ :  
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่

มีการลงทะเบียนการใช ้wifi กับสถาบันด้วย 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยตารางสอนตารางสอบ 

องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑติ 
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  จ านวน   4   ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์บริการการศกึษา และผูบ้ริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา หากคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์ของหนว่ยงาน และผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน ์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภบิาล รับผดิชอบต่อสังคม รัก

ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างด ี เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัย เข้ามามีสว่นร่วมในการ

บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หนว่ยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ล่วงหน้า 

2. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหนว่ยงาน 

4. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
หมายเหตุ  :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6  นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่ง
สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 

แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานประกันคุณภาพประจ าหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมี

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น

ระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการ

ในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ

จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการความรูใ้นสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของหนว่ยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1  

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

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (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 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 

แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานจัดการความรู้ประจ าหนว่ยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 :ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  หน่วยงานและสถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ

เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใชง้านได้ทั้งเพื่อการบริหาร การ

วางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร 

เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน 

ทั้งนี ้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช ้ 

หมายเหตุ : 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การ
ใช้เงนิ และการดูแลขอ้มูลด้วย 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เชน่ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีนโยบายและ/หรอืแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย

ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานและการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนนิงานประกันคุณภาพ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหนว่ยงานภายในและ/หรอืภายนอกที่เกี่ยวข้อง   
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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  

กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่

ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์

ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมี

แผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบ

อย่างตอ่เนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกล

ยุทธ์เป็นส าคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน 
 หนว่ยงานรว่มเป็นคณะท างาน   
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ 
 หนว่ยงาน ตัวอย่างเชน่ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)   

- ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของหนว่ยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
 วิเคราะหใ์นข้อ 2  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนนิการตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง        
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

    มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 

เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 หรอื 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 
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  จ านวน   1   ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี

นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

      การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศกึษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า

หนว่ยงานสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 

หมายเหตุ : 

     แนวปฏิบัติที่ด ีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือ

สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรอืขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก

เป็นเอกสารเผยแพร่ใหห้นว่ยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผูบ้ริหารของหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ  

3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

นักศึกษา และผูใ้ช้บริการตามภารกิจของหนว่ยงาน  
8. มีเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรอื 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 

แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานประกันคุณภาพภายในประจ าหน่วยงาน 
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 จ านวน   12   ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 12.1 :  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

1.งานสารบรรณเป็นระบบและกลไกที่ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ

ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

2.การเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบและประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 

3.การเบิกจ่ายพัสดุ ต้องด าเนนิการเบิกจ่ายใหผู้ร้ับบริการทันการใชง้าน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ 

2. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินส ารองจา่ย 

3. มีระบบและกลไกการให้บริการเบิกพัสดุ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการตามผลการประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยธุรการ 
 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ 12.2 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี(ประเภทโควตา) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การด าเนินการรับนักศึกษาเป็นหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา  โดยฝ่ายรับ

นักศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมดตั้งแต่ ก าหนดปฏิทินการรับนักศึกษา  ก าหนดจ านวนรับนักศึกษา  

จัดท าประกาศรับสมัครด าเนินการรับสมัคร  ด าเนนิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา  

เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาในแต่ละปีการศึกษาพิจารณา

ด าเนนิการคัดเลือกนักศึกษา  เพื่อให้กระบวนการรับนักศึกษาประเภทโควตาของมหาวิทยาลัย  เป็นไป

ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจนการจัดท าประกาศผลการคัดเลือก  การ

ด าเนินการจัดกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา  ไปจนถึงกระบวนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ใหม่ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตา 

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศกึษาประเภทโควตา 

3. มีระบบและกลไกการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา  

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  

    โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ าว่า  4.25  จากคะแนนเต็ม 5 

5. มกีารพัฒนาหรอืปรับปรุงระบบการสมัครตามผลการประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยรับนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.3 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การด าเนนิการรับนักศกึษาเป็นหนา้ที่ของศูนย์บริการการศึกษา  โดยฝ่ายรับ

นักศึกษาจะเป็นผูด้ าเนินการทั้งหมดตั้งแต ่ก าหนดปฏิทินการรับนักศกึษา  ก าหนดจ านวนรับนักศกึษา  

จัดท าประกาศรับสมัครด าเนินการรับสมัคร   ประกาศผลการคัดเลือก  และขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา   

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศกึษา 

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตน้ของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศฯ 

    รับสมัคร  ก่อนสง่เอกสารการสมัครให้ส านักวิชาด าเนนิการคัดเลือกนักศึกษา 

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยผลการประเมนิความพงึพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ าว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 

5. มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัครตามผลการประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยรับนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.4 :  การด าเนินการลงทะเบียนเรยีน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :    การลงทะเบียนเรียน    ได้แก่  การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  ลดรายวิชา  การ

เปลี่ยนกลุ่ม   และการลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ าซ้อน  เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายทะเบียน

นักศึกษา  ซึ่งจะต้องท าหนา้ที่   ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรในแต่

ละภาคการศกึษา  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีก าหนดการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศกึษา  

2. มีระบบและกลไกในการลงทะเบียนเรียน 

3. มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับ  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา โดยมีผลการประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน  

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศกึษาถัดไป  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยทะเบียนนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.5 : ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :    การขอเอกสารออนไลน์  เป็นช่องทางหนึ่งในการใหบ้ริการเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้ับนักศึกษา ให้สามารถขอเอกสารได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องมาติดตอ่ด้วย

ตนเอง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารก าหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร  

2. มีระบบและกลไกในการขอเอกสารการศกึษาออนไลน์  

3. นักศกึษาสามารถรับเอกสารภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ขอ   

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการทุกภาคการศกึษา โดยมีผลการ 

    ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน  

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยทะเบียนนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ศนูย์บริการการศึกษา  - 31 - 
 

ตัวบ่งชี้ 12.6 : ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :    การจัดตารางสอนตารางสอบเป็นหน้าที่หนึ่งของศูนย์บริการการศึกษาซึ่งฝ่าย

ตารางสอนตารางสอบท าหน้าที่ประสานด าเนินการ ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดรายวิชา จั ด

ตารางสอนตารางสอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ในเป็นไปตามหลักสูตรและตามก าหนดการลงทะเบียน

แตล่ะภาคการศกึษา  
 

เกณฑ์มาตรฐาน :     

1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศกึษา  

2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  

3. มีคณะท างานจัดท าตารางสอนตารางสอบ 

4. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดยเฉลี่ย 30 วัน 

5. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อ 4 ทกุภาคการศกึษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดตารางสอนฯ ในภาคการศกึษาถัดไป   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยตารางสอนตารางสอบ 
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ตัวบ่งชี้ 12.7 :  ระบบและกลไกการจัดสอบ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การจัดสอบเป็นหน้าที่หนึ่งของศูนย์บริการการศึกษาซึ่งท าหน้าที่ประสานงานการ

จัดสอบในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดห้องสอบ จัดกรรมการคุมสอบ การด าเนินการสอบ ให้เป็นไป

ตามเกณฑแ์ละก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.   มีปฏิทินตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ 

2. มีระบบและกลไกการจัดหอ้งสอบ และจัดกรรมการคุมสอบตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

3. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

4. นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อนการสอบโดยเฉลี่ย 

12 วัน     

5. กรรมการคุมสอบสามารถทราบค าสั่งการคุมสอบทาง Internet  หรอืทางจดหมายเวียนของ

มหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 10 วัน        

6. มีการสรุปผลการด าเนินงานการจัดสอบทุกครั้ง และรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 

7. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดสอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยตารางสอนตารางสอบ 
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ตัวบ่งชี้ 12.8   :  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ในการด าเนินงานส าเร็จการศึกษา นั้น เริ่มต้นจากนักศึกษาที่ประสงค์จะส าเร็จ

การศึกษาท าการแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบ Online ภายในกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา ท า

หน้าที่รับผิดชอบข้อมูลการแจ้งจบ และจัดส่งผลการเรียนให้ส านักวิชาพิจารณาด าเนินการส าเร็จ

การศกึษา ตามขั้นตอนตอ่ไป    
 

เกณฑ์มาตรฐาน: 

1.   มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศกึษา 

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการส าเร็จศกึษา   

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขั้นตอนการส าเร็จการศกึษาได้ตลอดเวลา 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมนิความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่

ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศกึษาถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยประมวลผลและข้อมูลบัณฑติ 
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ตัวบ่งชี้ 12.9 :  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต เป็นหน่วยกลางในการให้บริการตรวจข้อสอบ

ชนิดปรนัย (OMR) การวิเคราะหข์้อสอบ และประมวลผลการเรยีนนักศกึษาทุกระดับทุกภาคการศึกษา 
    
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีแผนการตรวจขอ้สอบปรนัย และแผนการส่งเกรดทุกภาคการศกึษา 

2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะหข์้อสอบ 

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจข้อสอบ โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศกึษาถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยประมวลผลและข้อมูลบัณฑติ 
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ตัวบ่งชี้ 12.10 : ระบบและกลไกการให้บรกิารข้อมูลระบบทะเบียนและประเมนิผล 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ทั้ง

ภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1.   มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล 

2. มีระบบและกลไกการให้บริการขอ้มูล  

3. ผูร้ับบริการได้รับข้อมูลได้ภายใน 3 วัน 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูล 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ 
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ตัวบ่งชี้ 12.11 : การวเิคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศกึษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ต้องได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้งาน โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1.   มีแผนการวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบ 

3. มีการอบรมแนะน าการใชง้านแก่ผู้ใชง้าน 

4. มีผลการด าเนินงานในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.12 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศูนย์บริการการศึกษามีภารกิจหลักคือให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล 

มีฝ่ายที่รับผิดชอบต่อการให้บริการของศูนย์ฯ จ านวน 6 ฝ่าย  และการให้บริการดังกล่าวจะมีคุณภาพ

มากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันประกอบไปด้วย

นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 

ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ 

 

สูตรการค านวณ  : 

 
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ 

 จ านวนผูต้อบทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าหรอืเท่ากับ 
1.50 

1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.51  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

 
แหล่งท่ีมา   :   คณะท างานกลั่นกรองการจัดท าแบบสอบถาม การวิเคราะหข์้อมูล และรายงายผล 

ประจ าหน่วยงาน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ชนดิตัวบ่งชี้ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ของศูนย์บริการการศึกษา 
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้  ชนิดของตัวบ่งช้ี  ฝ่ายที่รับผิดชอบ  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  กระบวนการ  คณะท างานฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

2.5  อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  ปัจจัยน าเข้า  ฝา่ยตารางสอนฯ  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้)                                  

7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการ

การศึกษา และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการ

การศกึษา 

กระบวนการ  คณะท างานฯ 

7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ  คณะท างานฯ 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  กระบวนการ  ฝา่ยวิเคราะหฯ์  

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  กระบวนการ  คณะท างานฯ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

กระบวนการ  คณะท างานฯ 

องค์ประกอบที่ 12 การบรหิารจัดการภารกิจหลัก  (จ านวน 12 ตัวบ่งชี้)                                  

12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงนิและ

พัสดุ 
กระบวนการ  ฝา่ยธุรการ  

12.2  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

(ประเภทโควตา) 
กระบวนการ  ฝา่ยรับนักศึกษา 

12.3  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา กระบวนการ  ฝา่ยรับนักศึกษา  

12.4  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน กระบวนการ  ฝา่ยทะเบียนฯ  
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้  ชนิดของตัวบ่งช้ี  ฝ่ายที่รับผิดชอบ  

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษา

ออนไลน์ 
กระบวนการ  ฝา่ยทะเบียนฯ  

12.6  ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ กระบวนการ  ฝา่ยตารางสอนฯ 

12.7  ระบบและกลไกการจัดสอบ กระบวนการ  ฝา่ยตารางสอนฯ  

12.8  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา กระบวนการ  ฝา่ยประมวลผลฯ 

12.9  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน กระบวนการ  ฝา่ยประมวลผลฯ  

12.10  ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบทะเบียน

และประเมินผล 
กระบวนการ  ฝา่ยวิเคราะหฯ์  

12.11  การวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประเมินผลนักศึกษา 
กระบวนการ  ฝา่ยวิเคราะหฯ์  

12.12  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่ศูนย์บริการ
การศกึษา  

ผลผลิต  คณะท างานฯ  

 

หมายเหตุ :   รวมทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  19 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น   

1) ปัจจัยน าเข้า 1  ตัวบ่งชี ้ 

2) ปัจจัยกระบวนการ 17 ตัวบ่งชี ้ 

3) ปัจจัยผลผลิต 1 ตัวบ่งชี้ 
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ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานในรายงานการประเมนิตนเอง(SAR) 

ระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ ชนิดของตัวบ่งช้ี  ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   

2.9  ร้อยละการพ้นสถานภาพของนักศึกษาต่อรุน่  
ก. ระดับปริญญาตรี  
ข. ระดับบัณฑติศกึษา  

ผลผลิต  ฝา่ยทะเบียนฯ  

2.10  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น  

ผลผลิต  ฝา่ยประมวลผลฯ  

2.11  คะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนักศึกษา  
ก. ระดับปริญญาตรี  
ข. ระดับบัณฑติศกึษา  

ผลผลิต  ฝา่ยวิเคราะห์ฯ  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กระบวนการ  ทุกฝ่าย  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.5  ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ รวมบริการ 
ประสานภารกิจ  

ผลผลิต  ส่วนกลาง  
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ภาคผนวก ข 

ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้องให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  จ านวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของ
นักศึกษานับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนถึงสิ้นภาค 3 ในปีที่ท าการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดูถึง
ประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการที่ทางสถาบันให้กับนักศึกษา และอาจช้ีถึง
คุณภาพการเรียนการสอน 
สูตรการค านวณ : 
  

จ านวนนักศกึษาที่พ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของนักศกึษานับ 
ตั้งแตแ่รกเข้าสาขาวิชาจนถึงสิ้นภาค 3 ในปีที่ท าการประกันคุณภาพการศกึษา 

 จ านวนนักศกึษาสุทธิของสาขาวิชา 

 

นักศกึษาสุทธิของสาขาวิชา  = นักศกึษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นักศกึษาย้ายเข้า - นักศกึษาโอนออก  
ณ ภาคการศกึษาที่นักศกึษารุ่นปีการศกึษานั้น ๆ จบการศกึษา 
เชน่ ท าการประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2554  ใช้นักศกึษาปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2551 
ที่พ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนนับตั้งแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิน้ภาค 3/2554 

ระดับบัณฑิตศกึษา การนับจ านวนนักศกึษาพ้นสถานภาพ ให้นับย้อนหลังตามระยะเวลาศกึษา
ตามเกณฑ์ สกอ. ในแต่ละระดับ คือ  
 - ระดับปริญญาโท 5 ปี 
 - ระดับปริญญาเอก 6 ปี 
หมายเหตุ : ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้จ าแนกตามจ านวนนักศกึษาที่พ้นสถานภาพทุกสาเหตุ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
ก. ระดับปริญญาตรี    

ก าหนดให้   การพ้นสถานภาพร้อยละ 17   มีคา่เท่ากับ 1 คะแนน 
                                         ร้อยละ  5   มีคา่เท่ากับ 5 คะแนน 

สมการที่ใช้ในการค านวณ คือ y = (20/3) - (1/3)x   กรณี x < 17  
                                           y = 1                    กรณี x ≥ 17  
 

X 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  :  ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
 ก. ระดับปริญญาตรี 
   ข. ระดับบัณฑิตศกึษา   
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ข. ระดับบัณฑติศึกษา 
ก าหนดให้   การพ้นสถานภาพร้อยละ 5  มีคา่เท่ากับ 1 คะแนน 
                                   ร้อยละ  0  มีคา่เท่ากับ 5 คะแนน 

สมการที่ใช้ในการค านวณ คือ y = 5 - (4/5)x  กรณี x < 5  
                                           y = 1             กรณี x ≥ 5  
 โดย y คือ คะแนนผลการประเมิน  
    และ x คือ ร้อยละของการพ้นสถานภาพของ นศ. เนื่องจากผลการเรียน 

แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิชาการ/ ศูนย์บริการการศกึษา 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3 ในปีที่ท า
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดูถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาและ
ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษา 
 
สูตรการค านวณ   : 

 
จ านวนนักศกึษารุ่นที่ส าเร็จการศกึษาภายในภาคการศึกษาที่ 3  

 ในปีที่ท าการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

 จ านวนนักศกึษาสุทธิของสาขาวิชา 
 
นักศกึษาสุทธิของสาขาวิชา  = นักศกึษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นักศกึษาย้ายเข้า - นักศกึษาโอนออก  
ณ ภาคการศกึษาที่นักศกึษารุ่นปีการศกึษานั้น ๆ จบการศกึษา 
เชน่ ท าการประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2554  ใช้ขอ้มูลของนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นปี
การศกึษา 2551 ที่ส าเร็จการศกึษา นับจนสิ้นภาค 3/2554 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70  

 
แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิชาการ/ ศูนย์บริการการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  :  ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น                
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ค่าเฉลี่ยแตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนักศึกษา  โดยเฉลี่ยจาก
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาทุกคน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของ
บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 
 
สูตรการค านวณ  : 

 
ผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน 

 จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
ก. ระดับปริญญาตรี 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่า 2.00 2.00 - 2.24 2.25 - 2.49 2.50 - 2.75 สูงกว่า 2.75 
 

ข. ระดับบัณฑติศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่า 3.00 3.00 - 3.24 3.25 - 3.49 3.50 - 3.75 สูงกว่า 3.75 
 

แหล่งท่ีมา   :   ฝา่ยวิชาการ/ ศูนย์บริการการศกึษา 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  :  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา 

 ก. ระดับปริญญาตรี 

    ข. ระดับบัณฑิตศกึษา                
 


