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ค าน า 
 
 ระบบประกันคุณภาพเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบ และประเมินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย และระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โดย
ถือว่าระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ ภายใน หรือ Self-Assessment Report 
(SAR) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับต่อไป 
 
 ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด
ขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ต้องเกิดจากบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของบัณฑิต 
 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ท าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนขึ้น  
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร กรรมการ
ประเมิน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพที่ก าหนดขึ้น
ต่อไป 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการ ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการศึกษา (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และ (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามพันธกิจเกิดคุณภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่คณะ/
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือรับรองคุณภาพกระบวนการและให้ความเชื่อมั่นต่อ
การด าเนินงานของหนว่ยงานสนับสนุนที่ส่งผลต่อคุณภาพของคณะ/สถาบันดังกล่าว 

ส าหรับภารกิจหลักของหน่วยงานสนับสนุนต้องปฏิบัติมี 3 ประการ ประกอบด้วย การส่งเสริม สนับสนุน
และให้บริการ การรักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  3 ประการดังกล่าว  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ  ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต  อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation)  มีความ
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ รวมถึงให้มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2549 เพ่ือ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย          ทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2551  เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต  ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว หน่วยงานสนับสนุนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 
          2) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของ  ตนเองและเป็นสากล 
           3) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
           4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงานสนับสนุน
สามารถให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
           5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการหน่วยงานสนับสนุนในแนวทางที่เหมาะสม 
 

การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้        ในหมวด  6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับ
การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของ
หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
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พิจารณาหรือเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “หน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
เรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้ง  ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) เสร็จสิ้นไป และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่๔ (๒๕๕๘-๒๕๖๒) ซึ่งหน่วยงานสนับสนุน มิได้อยู่ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แต่
หน่วยงานสนับสนุนได้น าตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องบางตัวบ่งชี้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ (Freedom) 
ความมีอิสระในการด าเนินการ (Institutional Autonomy) และความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ 

1) ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
2) ผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพที่ส่งผล ต่อคุณภาพตาม

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

วิธกีารประกันคุณภาพมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1) หน่วยงานสนับสนุนจัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดย

มีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) หน่วยงานสนับสนุนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพ่ือใช้ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

3) หน่วยงานสนับสนุนด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

4) หน่วยงานสนับสนุนจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  
การรายงานผลการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

ทีห่น่วยงานสนับสนุนต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องโดยหน่วยงานสนับสนุนจะจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานต้นสังกัด 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และให้มหาวิทยาลัยจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและแจ้งผลให้หน่วยงานสนับสนุนทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพต่อสาธารณชน 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน พิจารณาจากหลักการและเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้น าระบบประกันคุณภาพดังกล่าวมาใช้เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ส าหรับกระบวนการของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนเริ่มต้นตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานสนับสนุนสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเพ่ือ
เป็นหลักประกันให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพของการด าเนินงานได้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็นกรอบส าคัญในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพ
ของการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพ่ือใช้
เป็นข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นโดยครอบคลุมพันธกิจหลัก 3 ประการ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ท่ี 
องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้พื้นฐานของระดับ
หน่วยงาน 

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน 
1.2 การจัดการความรู้ 
1.3 การบริหารความเสี่ยง  
1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสนับสนุน 
1.5 ผลการด าเนินงาน 5 ส. 

องค์ประกอบที่ 2 ผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

รายละเอียดตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน อยู่บทที่ 4 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งช้ีในการ
สนับสนุนหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย อยู่บทที่ 5 
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ส าหรับรายละเอียดของตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้พ้ืนฐานอยู่ ในบทที่ 3  ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับ
หน่วยงานอยู่ในบทที่ 4 ตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ในบทที่ 5   ของคู่มือฉบับนี้  
ส าหรับให้หน่วยงานสนับสนุนใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ เพ่ือประโยชน์ของทุกหน่วยงานในหน่วยงานสนับสนุนในการน าตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
สนับสนุน และรองอธิการบดีบริหารงานวิทยาเขต ที่ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนรับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของคณะกรรมการ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปโดย
อาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานเพ่ือก ากับการด าเนินงาน  

 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ

หน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่หน่วยงานสนับสนุนได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบ
สถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานสนับสนุน  มีการวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้น
ปีการศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบ การประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้ทันใน         
ปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม  

2) เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3) เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานสนับสนุนจึงได้มีการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง/วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การเตรียมการของหน่วยงานสนับสนุนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 

การเตรียมรายงานประจ าปี 
 1.จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช้รูปแบบการ      จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและเปิดเผย ต่อสาธารณชน 

 2.จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 - เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอ       

ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

 - การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม ท าโดยจัดเอกสารให้น าเอกสารมารวมไว้ที่
เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้  

การเตรียมบุคลากร 

 1. การเตรียมบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน มีการจัดเตรียมโดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 - ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

 - เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก
ว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

 - เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

  - เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคน   ที่
ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง         
 2. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้
ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

 1. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3) จดัเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4) ห้องท างานอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภค 
5) ประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
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 2.ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนับสนุนทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของหน่วยงานสนับสนุน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

- กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่รับการประเมิน และ/หรือ

ด ารงต าแหน่งระดับผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
- กรรมการประเมินฯ เป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ที่จัดโดยส านักงานประกันคุณภาพและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค์และ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2) บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชม หรือตอบ

ค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ

หนว่ยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ มีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่อ านวย
ความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนมีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดการ 
ตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
การด าเนินการภายหลงัการประเมินคุณภาพ 

1) ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุม
เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการ
แก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลา
เริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสนับสนุนชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) หน่วยงานสนับสนุนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 

การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผน ไป
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 

การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 

การบรรลุผลการด าเนินงาน หมายถึง การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
ระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด 
 

การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดย
ลดมูลเหตุแต่ละโอกาส ที่องค์การจะเกิดความเสียหายเพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 

1.  ความเสี่ยง   หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณท์ี่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์  การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความ
เสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงตามความหมายทั่วไป 

2.  ปัจจัยเสี่ยง   หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง 

3.   ปัจจัยเสี่ยงภายนอก  คือ  สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  เช่น นโยบายภาครัฐ  กฎหมาย  หรือระเบียบข้อบังคับ 

4.  ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  เช่น รูปแบบการ 
บริหาร สั่งการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้างองค์กร ระเบียบ  ข้อบังคับภายใน 
  5. การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และการจัด
ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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เหตุการณ์ความเสี่ยง  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้  ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม  ซึ่งประกอบด้วย   

6.  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   หมายถึง ความเป็นไปได้ที ่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความ
เสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
ก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5),  สูง (4), ปานกลาง (3), 
น้อย (2), และน้อยมาก (1)   
 7.  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี ่ยง  หมายถึง   ผลจากเหตุการณ์ซึ ่งอาจเกิด
ประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับ
องค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่   สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง  (3),  น้อย (2), และ 
น้อยมาก (1)    
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได  ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 

การประเมินผลส าเร็จ  หมายถึง (1) คณะมีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และ 
(2) มีการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ คือ การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการให้บริการซึ่งอาจจะผ่านการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ในการให้บริการหรือช่องทางการให้บริการที่ดีข้ึน 
 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การวิเคราะห์สภาพการณ์จากปัจจัยภายในและ
ภายนอกเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (opportunities) 
และอุปสรรค (threats) ของการด าเนินงาน 
 

การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบถึงผลผลิต และผลลัพธ์ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
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คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของการให้บริการผ่านกระบวนการ/ขั้นตอน/ แนวทางการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในหน่วยงานสนับสนุนจัดบริการแก่ผู้รับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หมายถึง  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านภาษาอาเซียน ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะ และอ่ืน ๆ 
 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาส นา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ค ือ ผลการปฏ ิบัติราชการท ี่บรรลุว ัตถ ุประสงค์และเป ้าหมาย
ของ แผนการปฏ ิบัติราชการตามท ี่ได้ร ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถ ึงสามารถเท ียบเค ียงก ับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท ี่ม ีภารก ิจคล้ายคล ึงก ันและม ีผลการปฏ ิบ ัต ิงานในระด ับช ั้นน  าของ
ประเทศเพ ื่อให้เก ิดประโยชน์ส ุขต่อประชาชน โดยการปฏ ิบัติราชการจะต้องม ีท ิศทางยุทธศาสตร์ 
และเป ้าประสงค ์ท ี่ช ัดเจนม ีกระบวนการปฏ ิบัติงานและระบบงาน ท ี่เป ็นมาตรฐานรวมถ ึงม ีการ
ติดตามประเม ินผลและพ ัฒนา ปรับปรุงอย่างต ่อเนื่องและเป ็นระบบ 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ค ือ การบร ิหารราชการตามแนวทางการก  าก ับด ูแลท ี่ด ีท ี่ม ี
การออกแบบกระบวนการปฏ ิบัตงิานโดยใช้เทคน ิคและเครื่องม ือการบรหิารจ ัดการท ี่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทร ัพยากรท ั้งด้านต้นท ุน แรงงานและระยะเวลาให้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดต่อการ
พ ัฒนาข ีดความสามารถในการปฏ ิบ ัติ ราชการตามภารก ิจเพ ื่อตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนและผ ู้ม ีส่วนได ้ส่วนเสียท ุกกลุ่ม 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ค ือ การให้บริการท ี่สามารถด าเนินการได ้ภายใน
ระยะเวลาท ี่ก  าหนดและสร้างความเช ื่อม ั่น ความไว้วางใจ รวมถ ึงตอบสนองความคาดหว ังหร ือ
ความต้องการของประชาชนผ ู ้ร ับบริการ และผ ู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียท ี่ม ีความหลากหลายและม ีความ
แตกต่าง 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   ค ือ การแสดงความร ับผ ิดชอบในการปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี่
และ ผลงานต่อเป้าหมายท ่ีก  าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอย ู่ในระดับท ี่สนองต่อความ
คาดหว ังของสาธารณะ รวมท ั้งการแสดงถ ึงความส านึกในการรับผิดชอบต ่อปัญหาสาธารณะ 

(5) หลักความโปรงใส (Transparency)  ค ือ กระบวนการเป ิดเผยอย ่างตรงไปตรงมาช ี้แจงได้เม ื่อม ี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถ ึงข้อม ูลข่าวสารอ ันไม่ต้องห ้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถร ู้ท ุกข ั้นตอนในการด าเนินก ิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ค ือ กระบวนการท ี่ข้าราชการ ประชาชนและผู ้ม ีส่วนได้ส่วน
เสีย ท ุกกล ุ่มม ีโอกาสได้เข ้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท  าความเข้าใจ ร่วมแสดงท ัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือ ประเด็นท ี่ส าค ัญท ี่ เก ี่ยวข้อง ร่วมค ิดแนวทางร่วมการแก้ไข้ป ัญหา ร่วมในกระบวนการ
ต ัดส ินใจ และร ่วมกระบวนการพ ัฒนาในฐานะห ุ ้นส่วนการพ ัฒนา 

(7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) ค ือ การถ่ายโอนอ  านาจการต ัดส ินใจทรัพยากร 
และ ภารก ิจจากส ่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ ื่นๆ (ราชการบร ิหารส่วน
ท้องถ ิ่น) และภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยม ีอ ิสระตามสมควร รวมถ ึงการมอบอ  านาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยม ุ ่งเน้นการสร้างความพ ึง
พอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ ิ่ม
ผลิตภาพเพ ื่อผลการด าเนินงานท ี่ดีของส ่วนราชการ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ค ือ การใช้อ  านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังค ับในการ
บรหิาร ราชการด้วยความเป ็นธรรม ไมเ่ลือกปฏ ิบัติ และค  านึงถ ึงสิทธ ิเสรภีาพของผ ู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) ค ือ การได้ร ับการปฏ ิบ ัต ิและได้ร ับบร ิการอย ่างเท่าเท ียมก ันโดย
ไม่ม ี การแบ ่งแยกด ้าน ชายหรือหญิง ถ ิ่นก  าเนิด เช ื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพ ิการ สภาพทาง
กายหรอืส ุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐก ิจและสังคม ความเช ื่อทางศาสนา การศ ึกษา 
การฝ ึกอบรม และอ ื่นๆ 

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ค ือ การหาข้อตกลงท ั่วไปภายในกลุ ่มผู้ม ีส่วนได้
ส่วนเสียท ี่เก ี่ยวข้อง ซ ึ่งเปน็ข้อตกลงท ี่เก ิดจากการใช ้กระบวนการเพ ื่อหาข้อค ิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท ี่
ได้รบัประโยชน์และเสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะกล ุ ่มท ี่ได้ร ับผลกระทบโดยตรงซ ึ่งต้องไม่ม ีข ้อค ัดค ้านท ี่
ยุติไม่ได้ในประเด็นท ี่ส าค ัญ โดยฉ ันทามต ิไม่จ าเป็นต้องหมายความว ่าเป ็นความเห็นพ้องโดยเอก
ฉ ันท์ 

 

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  หรือ แผนการบริหารจัดการ หรือ แผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ 
มุมมองของผู้บริหารที่ต้องการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
โครงสร้างประชากรและรูปแบบการอุปโภคบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลยี การท าแผน
ยุทธศาสตร์จึงต้องมีการก าหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
 

แผนการบริหาร  หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์และการติดตาม การบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะในสายงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
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บทท่ี 3 

ตัวบ่งช้ีพื้นฐานของระดับหน่วยงาน 
 

ในบทนี้เป็นรายละเอียดตัวบ่งชี้พ้ืนฐานของหน่วยงานสนับสนุน  ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ทุกหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การบริหารงบประมาณและรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนระบบประกันคุณภาพ ที่มุ่งสะท้อนกระบวนการและผลของการด าเนินงานของหน่วยงานในภารกิจหลักที่
จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ท่ี หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้พื้นฐานของระดับ
หน่วยงาน 

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน  
 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่ 15 

1.2 การจัดการความรู้ 
 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่ 16 

1.3 การบริหารความเสี่ยง  
 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่ 17 

1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่ 18 

1.5 ผลการด าเนินงาน 5 ส. รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ 19 
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องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีพื้นฐานของระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากับติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ตามบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมีการควบคุม ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ SWOT และผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ยกเว้นส านักงานคณบดีไม่ต้องจัดท ากล
ยุทธ์ทางการเงิน)  

(กรณีหน่วยงานที่จัดตั้งตามโครงสร้างมีสถานภาพเทียบเท่ากองและส านักงานคณบดี ให้ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีหรือคณะ) 

2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ 1 เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

4. มีการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วน
งาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. มีการน าข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ไปใช้ในการ
ทบทวนแผนในปีต่อไป 
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

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการจัดการความรู้ในสถาบันประกอบด้วย การระบุความรู้ กา ร
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ประเด็น 

2. มีแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ประจ าท าหน้าที่ในการด าเนินการและ
ประสานงานการจัดการความรู้ และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา (Explicit 
Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
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 

 ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่เป็น
สาเหตุของความสูญเสีย ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้น เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามแผนของหน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทและสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น 

 -  ความเสี่ยงด้านแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
 -   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1 
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ล าดับแรก 
4. มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในข้อ 3 และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5.มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการบริหารส่วน
งาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงานของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ค วามเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 
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 

 ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 งานบริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย  9 เดือน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 100 คน  (โดยไม่ซ้ าคน)  มีค่าระดับคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจต้อง
ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน  

กรณีท่ีผู้ประเมินน้อยกว่าร้อยละ 20 หรือน้อยกว่า 100 คน ให้ระดับคะแนนเป็น 0 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
          คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผลการด าเนินงาน 5 ส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิด
บรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะ ท าให้ผู้ปฏิ บัติงานสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน  

เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมินการด าเนินงาน 5ส. โดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งเทียบระดับ

คะแนนเต็ม เท่ากับ 5 คะแนน 
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บทท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 

ในบทนี้เป็นรายละเอียดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2  ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในกลุ่ม
ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพของผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

2.1 คุณภาพการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 คุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
2.3 คุณภาพการส่งข้อมูลงานทะเบียนให้กับ สกอ. ในประเด็นข้อมูล
นักศึกษาใหม่ ผู้ส าเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานท า 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.1 คุณภาพการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพ่ือผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม  
2.2 คุณภาพการจัดท าวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและรักษาระดับมาตรฐานให้
อยู่ในฐาน TCI 
2.3 คุณภาพการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 คุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2.2 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษา   
2.3 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

ส านักงานอธิการบดี 2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(กองกลาง) 
2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(กองคลัง) 
2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (กอง
บริหารงานบุคคล) 
2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ. (กองพัฒนานักศึกษา) 
2.5 คุณภาพการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  
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หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 
2.6 คุณภาพการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  
(ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) 
2.7 คุณภาพการส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  (ส านักงานศิลปวัฒนธรรม) 
2.8 คุณภาพการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
(ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์) 

ส านักงานวิทยาเขต วิทยาเขตจันทบุรี 
2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งาน
บริหารงานบุคคล) 
2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.  (งานพัฒนานักศึกษา) 
2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา 
และปฏิทินการศึกษา(งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และนักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)   
2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อสาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   
2.8 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อสาธารณะ (งานวิจัยและพัฒนา)   

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งาน
บริหารงานบุคคล) 
2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.   (งานพัฒนานักศึกษา) 
2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา 
และปฏิทินการศึกษา(งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของ

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  
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หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และนักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อสาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   
วิทยาเขตอุเทนถวาย 
2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งาน
บริหารงานบุคคล) 
2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.   (งานพัฒนานักศึกษา) 
2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา 
และปฏิทินการศึกษา(งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และนักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)   
2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อสาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

สถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออก 

2.1 คุณภาพการสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.2 คุณภาพบริการวิชาการแก่สังคม 
2.3 คุณภาพอนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

สถาบันนวัตกรรมการ
ก่อสร้างและเทคโนโลยี
วัสดุ 

2.1 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  

ส านักงานคณบดีทุก
คณะ 

2.1 คุณภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2.2 คุณภาพการสนับสนุนงานวิจัย 
2.3 คุณภาพการสนับสนุนการบริการวิชาการ 
2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของบุคลากร
ส านักงานคณบดี 

รายละเอียดอยู่ใน 
หน้าที่  
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หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 
ส านักตรวจสอบภายใน ดูเอกสารแยกแนบท้าย รายละเอียดอยู่ใน 

หน้าที่ 
โรงพยาบาลสัตว์ ดูเอกสารแยกแนบท้าย รายละเอียดอยู่ใน 

หน้าที่ 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต  พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบบริการข้อมูลนักศึกษาที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา อย่างถูกต้อง (ร้อยเปอร์เซ็นต์) 

และเป็นปัจจุบัน 
 เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรที่เปิดด าเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ.และรายงานให้กับสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาทุก 3 เดือน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการสง่ข้อมูลงานทะเบียนให้กับ สกอ. ในประเด็นข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผู้ส าเร็จการศึกษา 
และภาวการณ์มีงานท า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการส่งข้อมูลงานทะเบียนให้กับ สกอ. ในประเด็นข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา และภาวะการมีงานท า 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. มีการส่งข้อมูลงานทะเบียน ให้ สกอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างครบถ้วนที่ประกอบด้วย  
 6.1 ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภายในเดือน  กุมภาพันธ์ ของปีปฏิทินถัดไป เช่น ประเมินปีการศึกษา 2561 

ต้องส่งข้อมูลภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 6.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา ภายในเดือน สิงหาคม ของปีปฏิทินที่รับการประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 

2561 ต้องส่งข้อมูลภายในเดือน สิงหาคม 2561 
 6.3 ภาวะการมีงานท า ภายในเดือน สิงหาคม ของปีปฏิทินที่รับการประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 

2561 ต้องส่งข้อมูลภายในเดือน สิงหาคม 2561 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการพฒันาศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือให้บุคลากร
สายวิชาการสามารถเรียนรู้และผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือเป็นไป
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุนและตอบโจทย์ตามเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยของประเทศโดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่ก าหนดไว้ให้ไปสู่มาตรฐานในการสร้างผลงานในระดับต่าง ๆ ต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพ่ือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม  
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดต่อ

ปี 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพการจัดท าวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกและรักษาระดับมาตรฐานให้อยู่ในฐาน TCI  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.   มีระบบ กลไก ในการจัดท าวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกและรักษาระดับมาตรฐานให้อยู่ในฐาน TCI  

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรั บปรุง

ระบบ กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้วารสารสังคมศาสตร์ให้อยู่ในระดับ TCI กลุ่ม1 และวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้อยู่ในระดับ ACI 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการสง่เสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบ กลไก ในการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.จ านวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน (5 ปีต่อเนื่อง) อย่างน้อย 4 ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรและทางด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการ
วิชาการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรและทางด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพ่ืออ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ 

มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการจัด
การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติ และมีให้บริการนักศึกษาอย่างเพียงพอ 

การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
หมายถึง การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนเน้นการปฏิบัติสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติและมีความรอบรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากจ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากร อาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา หมายถึง การ
จัดเตรียมให้มีการบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาระบบและการบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
โดยผู้รับบริการคือ คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่าย
หลัก (Core/Distributed/Access Switch) การเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหาร
จัดการความเร็วของการสื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้ งการให้บริการโปรแกรม
ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การให้บริการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ครอบคลุม 
ทั่วถึง เพียงพอต่อสัดส่วนปริมาณการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการฯ ยังค านึงถึงความมีเสถียรภาพ (Stability) มั่นคง (Security) 
ความเพียงพอของขนาดของช่องสัญญาณ (Bandwidth) ความต่อเนื่องและความพร้อมใช้งาน (Availability) 
ภายใต้มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Compliance) 
เพ่ือให้การให้บริการดังกล่าวสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหมายถึงข้อมูลบ่งชี้ถึงมีความเสถียรภาพของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงบริการตามสิทธิ์  และมีความปลอดภัยในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่าน
ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยประเมินจากร้อยละจ านวนระยะเวลา Internet Downtime  ที่พิจารณาจาก
ร้อยละของจ านวนระยะเวลาที่ช่องทางการเชื่อมต่อ Internet ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่
สามารถให้บริการได้ตามปกติ (ล่ม/หยุดบริการ) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษา   

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถว้น 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

6. จ านวนระยะเวลา internet down time (ไม่เกิน 0.2 ชม. ต่อปี) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุง

ระบบ กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ส านักงานอธิการบด ี
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ (กองกลาง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางการให้บริการและอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการงานสารบรรณ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.หนังสือเข้า-ออกจะต้องสามารถส่งถึงผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้อง(หน่วยงาน) ภายใน 1 วันท าการ นับที่จุดการลง

รับ/เข้าระบบ e-document 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(กองคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการเบิกจ่าย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ร้อยละความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (กองบริหารงานบุคคล) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

6. อัตราการลาออกของสายสนับสนุน (ไม่เกินกว่าร้อยละ 2) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ. (กองพัฒนานักศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการ กยศ.   
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลและเอกสาร กยศ.(ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 38 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  (ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

6. จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพการสง่เสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  (ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.  สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ (ไม่น้อยกว่า 2 รายต่อปี) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการสง่เสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  (ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.   จ านวนองค์ความรู้/ผลงานศิลปวัฒนธรรม (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภาพการจดัหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

6. จ านวนเงินการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากงบประมาณเงิน
รายได้) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ส านักงานวิทยาเขต 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ส านักงานวิทยาเขตฯ มีภารกิจ ให้การสนับสนุนภารกิจภายในวิทยาเขต ในการให้บริการนักศึกษาในเขต
พ้ืนที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนการ
เรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการงานสารบรรณ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. หนังสือเข้า-ออกจะต้องสามารถส่งถึงผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้อง(หน่วยงาน) ภายใน 1 วันท าการ นับที่จุดการลง

รับ/เข้าระบบ e-document 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการเบิกจ่าย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ร้อยละความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งานบริหารงานบุคคล) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.   อัตราการลาออกของสายสนับสนุน (ไม่เกินกว่าร้อยละ 2) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.   (งานพัฒนานักศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการ กยศ.   
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลและเอกสาร กยศ.(ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา(งาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.   ข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษาถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ร้อย

ละ 100) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ และ
นักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และ
นักศึกษา   

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.  จ านวนระยะเวลา internet down time (ไม่เกิน 0.2 ชม. ต่อปี) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพื้นที่ต่อ
สาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อ
สาธารณะ 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ไม่ต่ ากว่า 7 ช่องทาง) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 49 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพื้นที่ต่อ
สาธารณะ (งานวิจัยและพัฒนา)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อ
สาธารณะ 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนงานวิจัยที่ได้มีการติดตามการด าเนินงานตามสัญญาอย่างครบถ้วน (ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการงานสารบรรณ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. หนังสือเข้า-ออกจะต้องสามารถส่งถึงผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้อง(หน่วยงาน) ภายใน 1 วันท าการ นับที่จุดการลง

รับ/เข้าระบบ e-document 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการเบิกจ่าย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ร้อยละความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งานบริหารงานบุคคล) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. อัตราการลาออกของสายสนับสนุน (ไม่เกินกว่าร้อยละ 2) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.  (งานพัฒนานักศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการ กยศ.   
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลและเอกสาร กยศ.(ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา(งาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษาถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 

100) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ และ
นักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และ
นักศึกษา   

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6.  จ านวนระยะเวลา internet down time (ไม่เกิน 0.2 ชม. ต่อปี) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพื้นที่ต่อ
สาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อ
สาธารณะ 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ไม่ต่ ากว่า 7 ช่องทาง) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการงานสารบรรณ(งานบริหารงานทั่วไป) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการงานสารบรรณ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. หนังสือเข้า-ออกจะต้องสามารถส่งถึงผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้อง(หน่วยงาน) ภายใน 1 วันท าการ นับที่จุดการลง

รับ/เข้าระบบ e-document 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการให้บริการเบิกจ่าย(งานคลัง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการเบิกจ่าย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ร้อยละความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน (งานบริหารงานบุคคล) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการใช้ระบบสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. อัตราการลาออกของสายสนับสนุน (ไม่เกินกว่าร้อยละ 2) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการให้บริการ กยศ.   (งานพัฒนานักศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการ กยศ.   
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลและเอกสาร กยศ.(ร้อยละ 100) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา (งาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษา 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. ข้อมูลสารสนเทศด้านเกรด ระเบียนการศึกษา และปฏิทินการศึกษาถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 

100) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ และ
นักศึกษา (งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ และ
นักศึกษา   

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนระยะเวลา internet down time (ไม่เกิน 0.2 ชม. ต่อปี) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพื้นที่ต่อ
สาธารณะ (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก ในการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ต่อ
สาธารณะ 

2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือ

พิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาใช้ปรับปรุงระบบ 

กลไก ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ไม่ต่ ากว่า 7 ช่องทาง) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันราชมงคลตะวันออกภารกิจในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความช านาญด้านบัว และเก็บรวบรวมพันธุกรรมบัวทั้งพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยและจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือใช้ใน
การอ้างอิง  รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติในการ
แลกเปลี่ยนและอนุรักษ์พันธุกรรม  ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์บัวในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ีอเป็นแหล่งจัด
แสดงและเผยแพร่สายพันธุ์บัวหายาก  พันธุ์บัวสวยงาม  ให้กับเยาวชน  นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบ กลไก การสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก 

ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนรายวิชาในมหาวิทยาลัยที่ใช้สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 3 รายวิชา 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก การบริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก 

ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. จ านวนผู้เข้าศึกษา ดูงาน ในสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อย่างน้อย 500 คน ต่อปี  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพอนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างย่ังยืน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก การอนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก 

ในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. มีจ านวนพันธุกรรมบัวที่ได้รับการรวบรวมและเก็บรักษาในธนาคารพันธุกรรมที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา

อย่างน้อย 20 สายพันธุ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ส านักงานประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับสาขาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
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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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัย    
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และประการส าคัญที่สุดคือ สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร  คณะ และ
สถาบัน  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
2. มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
4. มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ  
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน คณะ/มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 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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สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวสัดุ  
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และให้บริการด้านวิชาการ ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน  
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนครั้งในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่จัดให้กับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯในการจัดการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - มีการด าเนินการ 

1 ครั้ง 

มีการด าเนินการ 

2 ครั้ง 

มีการด าเนินการ 

3 ครั้งขึ้นไป 
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ส านักงานคณบดี 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 งานบริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดระบบกลไก ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก ในการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป 
6. สนับสนุนการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา อย่างถูกต้องทันเวลาของทุกหลักสูตร (ร้อย

เปอร์เซ็นต์) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพการสนับสนุนงานวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก การสนับสนุนงานวิจัย 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก ในการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป 
6. เก็บรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกคน ได้ครบถ้วนตามปีงบประมาณและเก็บรวบรวมผลงาน

ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทุกคนอย่างครบถ้วนตามปีปฏิทิน   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 
มีการด าเนินการ   

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 73 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพการสนับสนุนการบริการวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบ กลไก การสนับสนุนงานบริการวิชาการ 
2. มีการด าเนินงานระบบและกลไกในข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาใช้ปรับปรุงระบบ กลไก ในการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป 
6. จ านวนช่องทางที่ส านักงานคณบดีใช้ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย 7 ช่องทาง  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 
มีการด าเนินการ   

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของบุคลากรส านักงานคณบดี 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือสืบสาน เผยแพร่ ไปยังบุคลากร เป็นสิ่งส าคัญ
ในการรักษาส่งเสริม สิ่งที่มีค่าของไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริม ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้
ด ารงอยู่ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ที่จัดโดยคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 5 ครั้งต่อคนต่อปี (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน) 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ที่จัดโดยคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
   
                                           =  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 100 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่จัดโดยคณะ วิทยาเขตและ 

มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 5 ครั้งต่อคนต่อป ี

 
 
 

 

 

  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ที่จัดโดยคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อคนต่อป ี   

                               

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ 
 

X 5 

100 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ท่ีจัด
โดยคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

คะแนนที่ได้  = 

x 100 
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บทท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 ในบทนี้เป็นรายละเอียดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งตัวบ่งชี้นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนบทบาทหน้าที่ และระดับคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นการวัด
คุณภาพในการสนับสนุน ส่งเสริม  ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (สกอ ระดับหลักสูตร 2.1)  (ตัวบ่งชี้ 1.1 มหาวิทยาลัย) 

3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการได้งานท าหรือผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  (ตัวบ่งชี้ 1.2 มหาวิทยาลัย) 

           3.2.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 
1.2.1 มหาวิทยาลัย) 

          3.2.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 
1.2.2 มหาวิทยาลัย) 

3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ 1.3.2 
มหาวิทยาลัย) 

3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ 5.1 
มหาวิทยาลัย) 

            3.4.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) (ตัวบ่งชี้  5.1.1 
มหาวิทยาลัย) 

            3.4.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภท
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วิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง) (ตัวบ่งชี้ 5.1.2 มหาวิทยาลัย) 

3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกก ากับการผลิตบัณฑิต 
(ตัวบ่งช้ี 5.2.1 มหาวิทยาลัย) 

3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”(ตัวบ่งช้ี 6.1 มหาวิทยาลัย) 

3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ(ตัวบ่งชี้ 6.2 มหาวิทยาลัย) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปี
สุดท้ายท่ีสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม (ตัวบ่งช้ี 1.3.1 มหาวิทยาลัย) 

3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า (สกอ.ระดับสถาบัน 2.3) (ตัวบ่งชี้ 2.1 
มหาวิทยาลัย) 

3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังท่ีน ามาใช้ประโยชน์ใน
รอบปีปัจจุบัน (ตัวบ่งชี้ 2.2 มหาวิทยาลัย) 

3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 2.3 
มหาวิทยาลัย) 

3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการ
วิชาการอย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน (ตัวบ่งช้ี 3.1 มหาวิทยาลัย) 

3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 2.1) (ตัวบ่งชี้ 
5.2.4 มหาวิทยาลัย) 

3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูล เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 2.2) (ตัวบ่งชี้ 
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5.2.5 มหาวิทยาลัย) 

3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริการวิชาการ (ตัว
บ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 3.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.6 มหาวิทยาลัย) 

3.9 จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (ตัว
บ่งชี้ 7.1 มหาวิทยาลัย) 

ส านักงานอธิการบดี 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งชี้ 4.1 มหาวิทยาลัย) 

3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (สกอ.ระดับสถาบัน 1.4) (ตัวบ่งชี้ 5.2.2 มหาวิทยาลัย) 

3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และศิษย์เก่า(สกอ.ระดับสถาบัน 1.5) (ตัวบ่งชี้ 5.2.3 มหาวิทยาลัย) 

3 .4 ป ระสาน งานและรวบรวมข้ อ มู ลร ะบบกล ไ กท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งชี้ระดับ
สถาบันตัวท่ี 4.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.7 มหาวิทยาลัย) 

3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 มหาวิทยาลัย) 

3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวที่ 1.2)  (ตัวบ่งชี้ 5.2.9
มหาวิทยาลัย) 

3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 1.3) (ตัวบ่งชี้ 5.2.10 
มหาวิทยาลัย) 
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3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์ (ตัวบ่งช้ี 5.2.12 มหาวิทยาลัย) 

3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (ตัวบ่งช้ี 5.2.11 มหาวิทยาลัย) 

3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการ
ความรู้  (ตัวบ่งช้ี 5.2.15 มหาวิทยาลัย) 

3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการ
คลัง (ตัวบ่งช้ี 5.2.13 มหาวิทยาลัย) 

ส านักงานวิทยาเขต 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการ
วิชาการอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน (ตัวบ่งช้ี 3.1 มหาวิทยาลัย) 

3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งชี้ 4.1 มหาวิทยาลัย) 

3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (สกอ.ระดับสถาบัน 1.4) (ตัวบ่งชี้ 5.2.2 มหาวิทยาลัย) 

3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และศิษย์เก่า(สกอ.ระดับสถาบัน 1.5) (ตัวบ่งช้ี 5.2.3 มหาวิทยาลัย) 

3 .5 ป ระสาน งานและรวบรวม ข้ อ มู ลร ะบบกล ไ กท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งชี้ระดับ
สถาบันตัวท่ี 4.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.7 มหาวิทยาลัย) 

3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 

3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวที่ 1.2)  (ตัวบ่งชี้ 5.2.9 
มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 
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3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 1.3) (ตัวบ่งชี้ 5.2.10 
มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 

3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์ (ตัวบ่งช้ี 5.2.12 มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 

3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (ตัวบ่งช้ี 5.2.11 มหาวิทยาลัย) 

3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการ
ความรู้  (ตัวบ่งช้ี 5.2.15 มหาวิทยาลัย) 
3.12 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการ
คลัง (ตัวบ่งช้ี 5.2.13 มหาวิทยาลัย) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง 
(ตัวบ่งช้ี 5.2.14 มหาวิทยาลัย) 

3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุก
หลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.2.16 มหาวิทยาลัย) 

3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุก
หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ/
หน่วยงานสนับสนุน) (ตัวบ่งช้ี 5.2.17 มหาวิทยาลัย) 

          3.3.1ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ระดับคณะของทุกคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2.17.1 มหาวิทยาลัย) 

          3.3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง(ตัวบ่งชี้ 5.2.17.2
มหาวิทยาลัย) 

3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารระบบประกัน
คุณภาพ (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวท่ี 5.3) (ตัวบ่งช้ี 5.3 มหาวิทยาลัย) 
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ส านักงานคณบดี 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.1) (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการได้งานท าหรือผลงาน
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับคณะ)  
            3.2.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) 
(ตัวบ่งชี้ 1.2.1 ระดับคณะ)  
           3.2.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัว
บ่งชี้ 1.2.2 ระดับคณะ) 
3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
(ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับคณะ) 
           3.3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีรุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ 1.3.1 
ระดับคณะ) 
           3.3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
(ตัวบ่งชี้ 1.3.2 ระดับคณะ) 
3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า (สกอ.ระดับคณะ 2.3) (ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับ
คณะ) 
3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่น ามาใช้ประโยชน์ใน
รอบปีปัจจุบัน(ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคณะ) 

3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน(ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคณะ) 

3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยา
เขตที่คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน (ตัว
บ่งชี้ 3.1 ระดับคณะ) 
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3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่
คณะด าเนินการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี)  (ตัวบ่งชี้ 3.2 
ระดับคณะ) 
3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ) 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1 
ระดับคณะ) 
            3.10.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตร
ในคณะที่ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) (ตัวบ่งชี้ 5.1.1 
ระดับคณะ)  
              3.10.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตร
วิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึง
หลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 5.1.2 
ระดับคณะ) 
3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกก ากับการผลิตบัณฑิต 
(ตัวบ่งชี้ 5.2.1 ระดับคณะ) 

3.12 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า(สกอ.ระดับคณะ 1.4) (ตัวบ่งชี้ 5.2.2 
ระดับคณะ) 

3.13 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (สกอ.ระดับคณะ 1.5) (ตัวบ่งชี้ 5.2.3 ระดับคณะ) 

3.14 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และศิษย์เก่า (สกอ.ระดับคณะ 1.6) (ตัวบ่งชี้ 5.2.4 ระดับคณะ) 

3.15 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ตัวบ่งช้ีระดับคณะตัวที่ 2.1) (ตัวบ่งชี้ 
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5.2.5 ระดับคณะ) 

3.16 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (สกอ.ระดับคณะ 2.2) (ตัวบ่งชี้ 5.2.6 ระดับ
คณะ) 

3.17 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริการวิชาการ 
(สกอ.ระดับคณะ 3.1) (ตัวบ่งชี้ 5.2.7 ระดับคณะ) 

3.18 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (สกอ.ระดับ
คณะ 4.1) (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 ระดับคณะ) 

3.19 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนา
บุคลากร(ตัวบ่งชี้ 5.2.9 ระดับคณะ) 

3.20 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.ระดับคณะ 1.2) (ตัวบ่งชี้ 5.2.10 ระดับคณะ) 

3.21 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ระดับคณะ 1.3) (ตัวบ่งชี้ 5.2.11 ระดับคณะ) 

3.22 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล(ตัวบ่งชี้ 5.2.12 ระดับคณะ) 

3.23 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์(ตัวบ่งชี้ 5.2.13 ระดับคณะ) 

3.24 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการ
คลัง (ตัวบ่งชี้ 5.2.14 ระดับคณะ) 

3.25 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง 
(ตัวบ่งชี้ 5.2.15 ระดับคณะ) 

3.26 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการ
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ความรู้(ตัวบ่งชี้ 5.2.16 ระดับคณะ) 

3.27 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุก
หลักสูตรของคณะ(ตัวบ่งชี้ 5.2.17 ระดับคณะ) 

3.28 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุก
หน่วยงานตามโครงสร้างคณะ (ตัวบ่งชี้ 5.2.18 ระดับคณะ 

         3.28.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ส านักงานคณบดี(ตัวบ่งชี้ 5.2.18.1 ระดับคณะ) 

         3.28.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานอื่นๆ(ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 5.2.18.2 ระดับคณะ) 

3.29 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารระบบประกัน
คุณภาพ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 5.3) (ตัวบ่งชี้ 5.3 ระดับคณะ) 

3.30 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” (ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคณะ) 

3.31 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ี
ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ((ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคณะ) 

3.32 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคณะ) 

3.33 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ(ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคณะ) 

3.34 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของการบริหารคณะด้าน
เอกลักษณ์ (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับคณะ) 
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ค าอธิบาย วิธีการประเมินองค์ประกอบที่ 3 
1. ท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. รายละเอียด ในองค์ประกอบที่ 3 คือเกณฑ์การประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3. การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ 3 นี้ พิจารณาจากการที่หน่วยงานสนับสนุนประสานงานและรวมรวม

ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. หากหน่วยงานสนับสนุนเก็บรวบนวมข้อมูล(รายการเอกสาร/หลักฐาน) ตามรายละเอียดที่ก าหนด

ครบถ้วน จะมีผลการประเมินที่ 1 คะแนน 
5. หากหน่วยงานสนับสนุนเก็บรวบนวมข้อมูล(รายการเอกสาร/หลักฐาน) ตามรายละเอียดที่ก าหนด

ครบถ้วนถูกต้อง จะมีผลการประเมินที่ 2 คะแนน 
6. หากหน่วยงานสนับสนุนเก็บรวบนวมข้อมูล(รายการเอกสาร/หลักฐาน) ตามรายละเอียดที่ก าหนด

ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา จะมีผลการประเมินที่ 3 คะแนน 
7. หากหน่วยงานสนับสนุนเก็บรวบนวมข้อมูล(รายการเอกสาร/หลักฐาน) ตามรายละเอียดที่ก าหนด

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีเอกสารประกอบที่ชัดเจน จะมีผลการประเมินที่ 4 คะแนน 
8. หากหน่วยงานสนับสนุนเก็บรวบนวมข้อมูล(รายการเอกสาร/หลักฐาน) ตามรายละเอียดที่ก าหนด

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีเอกสารประกอบที่ชัดเจนโดยมีการเข้าร่วมชี้แจง จะมีผลการประเมินที่ 5 คะแนน 
หมายเหตุ  

- ครบถ้วน หมายถึง หน่วยงานสามารถรวบรวมข้อมูล(รายการแอกสาร/หลักฐาน)  ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดได้ครบถ้วน 

- ถูกต้อง หมายถึง เอกสาร/หลักฐานที่หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดที่ก าหนด
มีความถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดหรือแก้ไขข้อมูล 

- ทันเวลา หมายถึง เอกสาร/หลักฐานที่เก็บรวบรวม สามารถส่งให้กับหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลได้
ทันเวลาในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน 

- เอกสารประกอบที่ชัดเจน หมายถึง เอกสาร/หลักฐานที่เก็บรวบรวม มีการสรุป/แยก
หมวดหมู่ตามรายละเอียดที่ก าหนด  

- การเข้าร่วมชี้แจง หมายถึง หน่วยงานสนับสนุนส่งบุคลากร/ผู้รับผิดชอบในการเข้าร่วม
ชี้แจงข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ/สถาบันเมื่อถึงวันตรวจประเมินของระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/สถาบัน 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ ระดับ
หลักสูตร 2.1)  (ตัวบ่งช้ี 1.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา โดยส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นอกจากนั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) โดยใช้ผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการได้งานท าหรือผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.2 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มี รายได้ประจ า
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การ
นับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ 
การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิด
อย่างเป็นระบบวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 3.2 = (3.2.1 + 3.2.2)/2 
 

 

ตัวบ่งชี้ 3.2.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 
1 ปี (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 1.2.1 มหาวิทยาลัย) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) ของทุกคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 

 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 87 

ตัวบ่งชี้ 3.2.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 1.2.2 มหาวิทยาลัย) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ของทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ 1.3.2 มหาวิทยาลัย) (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มีรายได้ประจ า
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การ
นับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ 
การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิด
อย่างเป็นระบบวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายทีส่อบผ่านคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการของทุกคณะ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถว้น 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ี 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ 5.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรที่มีกระบวนการก ากับติดตามควบคุม พัฒนาและ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 3.4 = (3.4.1 + 3.4.2)/2 
 
 
 
 

 ตัวบ่งชี้ 3.4.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR (เริ่ม
ประเมินในปีการศึกษา 2563) (ตัวบ่งช้ี 5.1.1 มหาวิทยาลัย) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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 ตัวบ่งชี้ 3.4.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) (ตัวบ่งชี้ 5.1.2 มหาวิทยาลัย) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึง
หลักสูตรประเภทวิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถว้น 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
 

 
  



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 91 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกก ากับการผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งช้ี 5.2.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและกลไกในการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร
และทุกคณะให้เป็นไปตามมาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1) โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดและรายงานผลการติดตามให้สภาวิชาการพิจารณา 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและคณะ ตามแนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 มาปรับปรุง 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(องค์ประกอบที ่1 ระดับหลักสูตร) ที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมลูครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น  
“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ(ตัวบ่งช้ี 6.1 มหาวิทยาลัย)  (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของทุกคณะระดับ
ปริญญาตรี (คะแนนเต็ม 5) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมลูครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ
ทักษะปฏิบัต ิ(ตัวบ่งชี้ 6.2 มหาวิทยาลัย) (เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
(ปรับ มคอ.2 ภายใน พฤษภาคม 2562)   ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม (ตัวบ่งช้ี 1.3.1 มหาวิทยาลัย) (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
(สกอ.ระดับสถาบัน 2.3) (ตัวบ่งชี้ 2.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศกึษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท า
ร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินทั้ง 10 คณะ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถว้น 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 
ปีย้อนหลังท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน (ตัวบ่งช้ี 2.2 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฎิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานทีม่ีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานที่ท า
ร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปียอ้นหลังที่
น ามาใช้ประโยชน์ตามนิยามที่ก าหนด ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ประเภทของการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง
ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
หมายเหตุ:  นับตามปีปฎิทิน โดยปีที่ได้รับการประเมินนับเป็นปีแรก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ด้านพัฒนาผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 2.3 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และของประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มี
ความสามารถในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน
วิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจน
บูรณาการทรัพยากรเพ่ือให้ท างานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและใน
เชิงพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษา    
อ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการวิจัย การผลิตบัณฑิต และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกัน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน
ต่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน (ตัวบ่งช้ี 3.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงการบริการ
วิชาการทั้งที่ท าให้เกิดรายได้และที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่า ง
น้อย 3 ปี  หากมีชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาในอดีตได้รับการพัฒนาสามารถน ามานับได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน อย่างน้อย 4 
ชุมชน (1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โดยทุกคณะในวิทยาเขตต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวท่ี 2.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.4 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทุกประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.2 ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน

งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัยร่วมกัน 
2.4 คลินิควิจัย/ห้องให้ค าปรึกษาการท าวิจัย/เว็ปบอร์ดให้ค าปรึกษา 
2.5 มีคณะกรรมการ EC และคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง ประจ ามหาวิทยาลัย  

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและกลไกในการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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7. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการด าเนินการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้
ระดับสถาบันตัวท่ี 2.2) (ตัวบ่งช้ี 5.2.5 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัย /งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 3.1) 
(ตัวบ่งช้ี 5.2.6 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน โดยมี
การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ พึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดย
มีความร่วมมือของทุกวิทยาเขตและทุกคณะ หรือสถาบันที่เทียบเท่าคณะ 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐาน
ที่ปรากฏชัดเจน 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของทุกคณะในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม

ของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ตามข้อ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของทุกคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (ตัวบ่งชี้ 7.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
10 ผลงาน คิดเป็น 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ส านักงานอธิการบด ี
ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งช้ี 4.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษาศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และชุมชน การพัฒนา การรวบรวม การสร้างสรรค์องค์ความรู้  การจัดท าฐานข้อมูล  หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งส าคัญในการรักษาส่งเสริม สิ่งที่มีค่าของไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต้องส่งเสริม ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้ด ารงอยู่ต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน 
หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 12 เรื่องหรือมากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน (วิทยาเขตละ 1 เรื่อง ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 1 เรื่อง) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ระดับสถาบัน 1.4) 
(ตัวบ่งช้ี 5.2.2 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่า(สกอ.ระดับ
สถาบัน 1.5) (ตัวบ่งช้ี 5.2.3 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 4.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.7 มหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้ง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ก าหนดกิจกรรม และของบประมาณ  

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในข้อ 1  

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามและมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ที่
อยู่ในข้อ 1 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินความส าเร็จด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขา
วิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลและประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ในข้อ 1  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมิน ตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

มาปรับปรุงแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
7. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งความก้าวหน้าตามสายงาน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน 

 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบท่ี
ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบท่ี
ชัดเจนโดยมีการเข้า
ร่วมชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้
ระดับสถาบันตัวที่ 1.2)  (ตัวบ่งชี้ 5.2.9 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ตวับ่งชี้ท่ี 3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัว
บ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 1.3) (ตัวบ่งช้ี 5.2.10 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์               
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ 5.2.12 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม                   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยต้องมี
การจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร  ระบบฐานข้อมูล  การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุน การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 113 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ตัวบ่งชี้ 
5.2.11 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัย จัดให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม มีการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่าง
ครบถ้วน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามข้อ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ 2  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของแต่ละกลุ่ม ยกเว้น ศิษย์เก่าอย่างน้อย 100 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 10 คน) 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการความรู้  (ตัวบ่งชี้ 5.2.15 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่ า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก าหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะอย่างน้อย 2 
ประเด็น ในระดับหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการและประสานงานการจัดการความรู้ และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของ
เอกสาร และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการน าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (Explicit Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจนโดยมี
การเข้าร่วมชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการคลัง (ตัวบ่งชี้ 5.2.13 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
อธิบายตัวบ่งชี้  

มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้
สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย
ได ้
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการที่ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ส านักงานวิทยาเขต 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน (ตัวบ่งช้ี 3.1 มหาวิทยาลัย)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการและพัฒนาอย่าง เข้มแข็ง และยั่งยืน อย่างน้อย 1 
ชุมชน (1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โดยทุกคณะในวิทยาเขตต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งช้ี 4.1 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน 
หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม (วิทยาเขตละ 1 เรื่อง ส านักศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง สถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออก 1 เรื่อง) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ระดับสถาบัน 1.4) 
(ตัวบ่งช้ี 5.2.2 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่า(สกอ.ระดับ
สถาบัน 1.5) (ตัวบ่งช้ี 5.2.3 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวท่ี 4.1) (ตัวบ่งช้ี 5.2.7 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ก าหนดกิจกรรม และของบประมาณ 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามและมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ที่
อยู่ในข้อ 1 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินความส าเร็จด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 
มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน (กรณีที่บางวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่ที่ไม่ได้ด าเนินการให้กับคณะ ให้เก็บรวมรวมข้อมูลเฉพาะแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามท่ีปฏิบัติงานจริงเท่านั้น) 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลและประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ในข้อ 1  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมิน ตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภา

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน(กรณีที่
บางวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ที่ไม่ได้ด าเนินการให้กับคณะ ให้เก็บรวมรวมข้อมูลเฉพาะแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ตามท่ีปฏิบัติงานจริงเท่านั้น) 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

7. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งความก้าวหน้าตามสาย
งาน  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้
ระดับสถาบันตัวที่ 1.2)  (ตัวบ่งชี้ 5.2.9 มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งช้ี
ระดับสถาบันตัวที่ 1.3) (ตัวบ่งชี้ 5.2.10 มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์               
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ 5.2.12 
มหาวิทยาลัย) (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ตัวบ่งช้ี 
5.2.11 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่าง
ครบถ้วน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามข้อ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ 2  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของแต่ละกลุ่ม ยกเว้น ศิษย์เก่าอย่างน้อย 100 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 10 คน) 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการความรู้  (ตัวบ่งชี้ 5.2.15 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก าหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะอย่างน้อย 2 
ประเด็น ในระดับหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการและประสานงานการจัดการความรู้ และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของ
เอกสาร และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการน าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (Explicit Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการคลัง (ตัวบ่งชี้ 5.2.13 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทีผู่้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ส านักงานประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้  5.2.1 4 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ ามหาวิทยาลัย  
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงตามบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เช่น 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
 -  ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
 -   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้

จากการวิเคราะห์ในข้อ 1  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยงสูง 3 ล าดับแรกของ

มหาวิทยาลัย และประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงก่อนรอบปี ปฏิทิน/ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ  
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงในข้อ 4 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.2.16 
มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตร สามารถสะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัย (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ/หน่วยงานสนับสนุน) (ตัวบ่งช้ี 5.2.17 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของทุกหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยได ้
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ 3.3 = (3.3.1+3.3.2)/2 
 

3.3.1ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ (ตัวบ่งช้ี 
5.2.17.1 มหาวิทยาลัย) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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 3.3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน
ตามโครงสร้าง (ตัวบ่งช้ี 5.2.17.2มหาวิทยาลัย) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
ตัวท่ี 5.3) (ตัวบ่งช้ี 5.3 มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

    มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย หลักสูตร คณะ ส านัก
สถาบัน  ที่เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพและมีการปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของทุกหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบกลไก ในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 
1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยมาจัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตรคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุนและการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
48/58 (องค์ประกอบที่ 1 ของระดับหลักสูตร) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบที่
ชัดเจนโดยมีการเข้า
ร่วมชี้แจง 
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ส านักงานคณบดี 
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งช้ีในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ. ระดับ
หลักสูตร 2.1) (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับคณะ)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา โดยส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรในคณะที่สภาอนุมัติให้
เปิด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยใช้ผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการได้งานท าหรือผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับคณะ)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา/ปีปฎิทิน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 3.2 = (3.2.1 + 3.2.2)/2 
 
 

            3.2.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
(สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 1.2.1 ระดับคณะ)  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) ของทุกหลักสูตรในคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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            3.2.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) (ตัวบ่งชี้ 1.2.2 ระดับคณะ)  
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน  
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ของทุกหลักสูตรในคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับคณะ) (เริ่ม
ประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน  

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.3 = (1.3.1 + 1.3.2)/2 
 

3.3.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม(ตัวบ่งชี้ 1.3.1 ระดับคณะ) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ ทุก
หลักสูตรจะต้องรายงาน/มีตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตรให้กับคณะ 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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3.3.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประเกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการของทุกคนคณะ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
(สกอ.ระดับคณะ 2.3) (ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 
ปีย้อนหลังที่น ามาใช้ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน(ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่น ามาใช้
ประโยชน์ตามนิยามที่ก าหนด ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 5 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ด้านพัฒนาผู้เรียน(ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะ 
ด้านการพัฒนาผู้เรียนต่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตที่คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน(ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตที่คณะเข้าไปมีส่วนร่วมการบริการวิชาการ
และพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาเขต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่คณะด าเนินการให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่คณะด าเนินการให้บริการวิชาการและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 144 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.9 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน 
หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างน้อยคณะละ 1 เรื่อง  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งช้ี 3.10 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลคุณภาพหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 3.10 = (3.10.1 + 3.10.2)/2 
 
              3.10.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2563) (ตัวบ่งชี้ 5.1.1 ระดับคณะ) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ได้รับการข้ึน TQR ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 

              3.10.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 5.1.2 ระดับคณะ) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความ
ถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.11 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกก ากับการผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ 5.2.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบกลไกในการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1) โดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ตามแนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 มาปรับปรุง 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกหลักสูตรในคณะที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับงานวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรของคณะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1 การก ากับหลักสูตร) ที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
 

 

 

 

 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 147 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(สกอ.ระดับคณะ 1.4) (ตัวบ่งชี้ 5.2.2 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.13 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ระดับคณะ 1.5) 
(ตัวบ่งชี้ 5.2.3 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่

นักศึกษา  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.14 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่า (สกอ.ระดับ
คณะ 1.6) (ตัวบ่งชี้ 5.2.4 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตามมคอ. 2 อย่างครบถ้วน 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา  
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.15 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(ตัวบ่งช้ีระดับคณะตัวที่ 2.1) (ตัวบ่งชี้ 5.2.5 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของคณะตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย 
2.มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีอาจารย์ในคณะของบประมาณมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัย/งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีอาจารย์ในคณะของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีอาจารย์ในคณะเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.16 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (สกอ.
ระดับคณะ 2.2) (ตัวบ่งชี้ 5.2.6 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ านวน อาจารย์
ประจ าคณะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
หมายเหตุ: เงินสนับสนุนงานวิจัย หมายถึง  

1.งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้) 
2. งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยภายนอก ตลอดจนการรับจ้างท างานวิจัย รับจ้ างท าของ และที่ปรึกษา

โครงการวิจัย กรณีนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ ที่ท าสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือ กรณีนักวิจัยเป็นผู้
ร่วมโครงการวิจัย ที่แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.17 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริการวิชาการ (สกอ.ระดับคณะ 3.1) (ตัวบ่งชี้ 
5.2.7 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมระหว่างคณะในวิทยาเขตในการก าหนดชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมาย เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือของอาจารย์ทุกคณะ  

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจารย์ในคณะ อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะที่มกีารด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาชุมชน หรือองค์กรเป้าหมาย 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายด าเนินการด้วยตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.18 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สกอ.ระดับคณะ 4.1) (ตัวบ่งชี้ 5.2.8 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ก าหนดกิจกรรม และของบประมาณ  

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในข้อ 1  

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามและมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ที่
อยู่ในข้อ 1 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินความส าเร็จด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.19 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร(ตัวบ่งชี้ 5.2.9 ระดับ
คณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามแผนในขอ้ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลและประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ในข้อ 1  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมิน ตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ

พิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงแผนบริหาร

บุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.20 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ระดับคณะ 
1.2) (ตัวบ่งชี้ 5.2.10 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 156 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.21 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ระดับ
คณะ 1.3) (ตัวบ่งชี้ 5.2.11 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.22 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(ตัวบ่งชี้ 
5.2.12 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาล ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่าง
ครบถ้วน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามข้อ 1  
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ 2  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานการบริหารคณะในภาพรวม โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม 
ยกเว้น ศิษย์เก่าอย่างน้อย 50 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 10 คน) 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.23 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์(ตัวบ่งชี้ 5.2.13 ระดับ
คณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะจากการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามข้อ1 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

ตามข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.24 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารการเงินการคลัง (ตัวบ่งชี้ 5.2.14 ระดับ
คณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของคณะ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะ 
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริหารระดับสูงทีม่ีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.25 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ 5.2.15 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าคณะ 
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการส ารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงตามบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของคณะ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ เช่น 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
 -   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 1  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยงสูง 3 ล าดับแรกของคณะ และ

ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงก่อนรอบปี ปฏิทิน/ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ  
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงในข้อ 4 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการปรับปรุงการ

บริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน 

 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบท่ี
ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบท่ี
ชัดเจนโดยมีการเข้า
ร่วมชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.26 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระบบกลไกการบริหารจัดการความรู้(ตัวบ่งชี้ 5.2.16 ระดบั
คณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการก าหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะตามโครงสร้างของคณะ อย่างน้อย 2 ประเด็น (การเรียนการสอนและวิจัยวิจัย) และ
ในระดับหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการและประสานงานการจัดการความรู้ และมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของ
เอกสาร และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการน าเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (Explicit Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.27 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ(ตัวบ่งชี้ 
5.2.17 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้คณะเปิด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.28 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ 
(ตัวบ่งชี้ 5.2.18 ระดับคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนตัวบ่งชี้ 3.28 = (3.28.1+3.28.2)/2 
 
         3.28.1 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพส านักงานคณบดี(ตัวบ่งชี้ 5.2.18.1 
ระดับคณะ) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนของผลการประเมินคุณภาพของส านักงานคณบดี  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบที่
ชัดเจนโดยมีการเข้า
ร่วมชี้แจง 

 
3.28.2 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานอ่ืนๆ(ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 

5.2.18.2 ระดับคณะ) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนของผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานอื่นๆตามโครงสร้างคณะ (ถ้ามี) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา และมี
เอกสารประกอบที่
ชัดเจนโดยมีการเข้า
ร่วมชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.29 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งช้ีระดับ
สถาบันตัวท่ี 5.3) (ตัวบ่งชี้ 5.3 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 
1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตร คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน มาจัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  

5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุง 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
48/58 (องค์ประกอบที่ 1 ของระดับหลักสูตร) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.30 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น  
“บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ (ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคณะ) (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.31 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ
ทักษะปฏิบัต(ิตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคณะ) (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.32 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคณะ) (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่คณะ
ก าหนดของทุกหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพ ระดับสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง เดือนกรกฎาคม 2562  มทร.ตะวันออก 168 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.33 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
(ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะนักปฏิบัติ
ของบัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.34 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของการบริหารคณะด้านเอกลักษณ์ (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 7.2 
ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

คณะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน 

มีการรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีเอกสาร
ประกอบที่ชัดเจน
โดยมีการเข้าร่วม
ชี้แจง 
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บทท่ี 6 
การจัดท ารายงานประเมินตนเอง 

 

รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ และผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในรอบปีที่รับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
องค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ในบทที่ 3 , 4 ,5 รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงประกอบการประเมิน
ตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินส าหรับใช้ในการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

โครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง 
 ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุนควรมีโครงสร้างของรายงานการ
ประเมินตนเองท่ีประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 

ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1 ส่วนน า 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 ชื่อหน่วยงาน 
1.2 ที่ตั้ง  
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
2.1 ปรัชญา 
2.2 ปณิธาน 
2.3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

3. โครงสร้างองค์กร และการบริหาร 
3.1 คณะผู้บริหาร  
3.2 คณะกรรมการบริหาร 
3.3 คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 

4. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านบุคลากร 
5. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ และทรัพยากรอ่ืนๆ 
6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
7. ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

7.1 ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ(เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 รอบปี) 
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7.2 การด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐานของระดับหน่วยงาน 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน 
3. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

บทที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 
2. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามรายองค์ประกอบ 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ในบทที่ 3 
ให้จัดท าตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่   1  ตัวบ่งชี้พื้นฐานของระดับหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี   1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ตามบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมีการควบคุม ก ากับติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนดังกล่าวเพ่ือพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ SWOT และผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(กรณีหน่วยงานที่จัดตั้งตามโครงสร้างมีสถานภาพเทียบเท่ากองและส านักงานคณบดี ให้ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีหรือคณะ) 

2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ 1 เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. มีการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าหรือ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหรือคณะกรรมการบริหาร ไปใช้ในการทบทวนแผนในปี
ต่อไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

*** อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน *** 
แสดงรายการหลักฐานที่ใช้อ้างอิง 
ตัวอย่าง : RMUTTO 1.1-1-01(a) 

(ช่ือรายการหลักฐาน) 
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หมายเหตุ (a) รหัสการอ้างอิงรายการหลักฐานตามตัวอย่าง RMUTTO 1.1-1-01 ประกอบด้วย 
RMUTTO  : อักษรย่อของหน่วยงาน 
1.1  :  ตัวบ่งช้ีที ่
1  : เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่
01  : ล าดับที่ของเอกสารหลักฐาน 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

    

การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายในแต่ละองค์ประกอบในบทที่ 3-5 ของ
รายงานการประเมินตนเอง โดยแบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

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

 ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยจัดท าเป็นตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 

1       
2      (ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน) 
3      (ตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย) 
รวม       
ผลการประเมิน      
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