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ค าน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ  .ศ .
2561 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
จัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล  

ทั้งนีร้ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคต ที่ตลาดแรงงานต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  2561 และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของอุดมศึกษา เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จึงได้จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น เพ่ือให้คณะและหน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับหลักสูตร แนวทางการวิเคราะห์และ
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิผล และนําไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสําคัญสู่การพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย 
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดัง
กล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ 
เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ 
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก          ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

10) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง 
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักการข้างต้น โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
คุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 1.2 วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบั นนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้ง ไว้ตาม
จุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ ด าเนินงาน
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย ๔.๐ ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของ
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สถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต่อไปได้ 

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน อันเป็นผลที่
เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาจนถึงการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน  

 
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ แผนก าหนดทิศทางหรือแผนชี้น า เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะ

ยาว ประกอบด้วย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 - 2547) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) จากการประเมินผลที่ผ่านมาพบว่า แผนอุดมศึกษาระยะยาว ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และมองอนาคตร่วมกัน และมองเห็นทิศทางร่วมกัน แต่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถ
จัดท าแผนพัฒนาของตนอย่างอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ ท าให้ภาพรวมของการพัฒนาอุดมศึกษาไม่
สอดคล้องกับทิศทางระยะยาวที่ก าหนด ในการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งอยู่ใน
ยุคสมัยของการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน จึงก าหนดหลักการพ้ืนฐานและแนวคิดในการจัดท าแผนที่มุ่งหวังให้
อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบ และสร้างโอกาสใน
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าวแผนอุดมศึกษาระยะยาวต้องให้ค านิยาม 
“อุดมศึกษา” ใหม่ ให้ชัดเจน โดยอุดมศึกษาต้องเป็นสมองของประเทศ ในการคิดวิเคราะห์เชิงรุก มีทฤษฎีมีตรรกะ 
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่ และสร้างรากฐานการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและสังคมใน
การพัฒนาประเทศแผนต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ทั้งการปรับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการ
จัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

 จากการทบทวนบทบัญญัติทางกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นว่าทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ต่าง
มุ่งสร้างปัจจัยเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นหลักด้วยการ
สร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 และการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการก าหนด 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต New Engine of Growth จึงท าให้
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประกอบด้วย แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ 10 
ประการ ได้แก่ แนวโน้มสภาพแวดล้อมภายนอก 5 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีแนวโน้มสภาพแวดล้อมภายในระดับอุดมศึกษา 5 ประการ คือ คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
เข้าถึงบริการอุดมศึกษา ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ประสิทธิภาพการบริหาร และการตอบสนองกับบริบท
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ที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้ง 10 ประการนั้น มีผลกระทบต่อการพัฒนา
อุดมศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาอาจผันแปรไปตามแนวโน้ม
แต่ละด้าน ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบอุดมศึกษา ดังนั้นการวางแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีจึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาท
ของอุดมศึกษา (Re-Orientation) การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Re-Profiling) การปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงาน (Re-Structure) และการจัดองค์กรใหม่ (Re-Organization) 
 การก าหนดเป้าหมายเชิงหลักการของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีสะท้อนให้เห็นเจตนารมย์ เพ่ือให้
ระบบอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย เป้าหมายด้านคุณภาพ หมายถึง คุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ หมายถึง 
การบริหารแบบมืออาชีพ การบริหารต้นทุนคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพ
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เป้าหมายด้านความเสมอภาค หมายถึง โอกาสและความหลากหลายของ
ผู้รับบริการ กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการระดมทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าหมายด้าน
การตอบสนองบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัวของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่เหมาะสม การ
ลดช่องว่างทักษะของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้าง ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน การสร้างงาน 
การเป็นผู้ประกอบการและการมีงานท า และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีส่วนที่ 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์หลัก 6 
ประการ ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายบริหารจะใช้เป็น
หลักการร่วมกันในการวางแผนอุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ส่วนที่ 2 คือ การ
วางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเน้นบทบาทภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบ
อุดมศึกษา (Regulators) ซึ่งจะต้องแสดงบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่วนสถาบันอุดมศึกษาคือผู้ที่ต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยอิสระและเสรีภาพทางวิชาการให้เกิดผลผลิตตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

 
แผนภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของแผนอุดมศึกษา 

(อ้างอิงจาก   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็น แผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่
สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศ ในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคน
ได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพบริบทและสภาพ
พ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่า
เทียม และด้านประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิด 
การสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการก าหนดสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้างต้นซึ่งประกอบด้วย 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นั้น จะเน้นให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์
ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดด
ของ เทคโนโลยี ไปสู่ สั งคมดิ จิทั ล  เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื นของ โลก  ( SDGs)  อ านาจหน้ าที่ ของ
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กระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์ ส าหรับการน าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ(Implement) จะเน้นให้ความส าคัญกับการ
ถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ไปสู่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไข ที่ส าคัญคือการก าหนดเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดของแผนฯ และ
ใช้กลไกการก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส าหรับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ นั้น จะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการประสานงานร่วมกับ
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
และ สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายประชารัฐ ทั้งนี้ ในการประเมินผลความส า เร็จของ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สะท้อนผลการด าเนินงานจริงในแต่ละตัวชี้วัดและน า มา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ จะสามารถประเมินความส าเร็จ ทั้งในภาพรวม
ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ และสามารถประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์โดยจะมีการประเมิน ในช่วงระยะครึ่งแผน
ฯ ก่อน (ประมาณปี 2562) เพ่ือท าการพิจารณาทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงท าการประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนาการศึกษาฯ อีกครั้ง ในปี 
2564 เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2565 - 2569) ต่อไป 

2.3 การปฏิรูประบบอุดมศึกษา 
ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน อยู่ภายใต้ระบบอุดมศึกษาใหญ่ของป ระเทศ มี

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ.2562 เป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี (2561-2580) เป็นแผนน าทางในการด าเนินงาน  นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาของแต่ละกลุ่มและแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกรอบด าเนินงานของ
สถาบันภายใต้กฎหมายที่ก าหนด เมื่อบริบทเปลี่ยน นโยบายระดับชาติและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทอุดมศึกษาต่อ
การพัฒนาประเทศเปลี่ยน ระบบอุดมศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน โดยค านึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บาง
มาตราที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561–2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ ของ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเชื่อมต่อข้อมูลของทุก
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สิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิบัติงานในระบบย่อยอ่ืน ๆ ของโลกและ
ของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ระบบอุดมศึกษาเป็นระบบย่อย (Sub-system) ในระบบใหญ่ของสังคม (Social system)  การ
เปลี่ยนแปลงของระบบใหญ่และระบบย่อยอื่น ๆ ในสังคมโลก ย่อมมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาและอุดมศึกษาที่
เป็นระบบย่อยในระบบใหญ่นั้นด้วย รูปแบบการผลิตของระบบอุดมศึกษาอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบ Supply 
side สู่ Demand side ต้องท างานร่วมกับระบบย่อยอ่ืน ๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระบบอุดมศึกษาจึง
ต้องปฏิรูปตนเองให้สามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดการปฎิรูประบบอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใหม่ที่ต้องการจะเก่ียวข้องใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 

1. Re-Orientation การก าหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม่ ปรับทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ 
สถานะ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับบริบทของโลกและ
ของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. Re-Profiling การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนา
ตนเองตามยุทธศาสตร์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลัก
มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

3. Re-Structure การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตก าลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โครงสร้างบุคลากรและการบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการ
ท างานร่วมกันของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบูรณาการให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิง
นโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา  

4. Re-Organization การจัดองค์กรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล
อุดมศึกษา การสร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนศักยภาพ
อุดมศึกษาใหม่ เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใช้วิธีการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า การก าหนดกลุ่ม
อุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและ
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  
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สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการสถาบันให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้
หลักธรรมาภิบาล  มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการท างานแบบ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงานการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  
(University Re-positioning Building Block) ดังแผนภาพที่ 1.2 

สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 
2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
3) การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ (Professional Development) 
 

 
แผนภาพที่ 1.2 แนวคิดการด าเนินงานการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

(อ้างอิงจาก   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
2.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2561 เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยม
ร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้  ผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนา
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สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย
ก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
ทบวง มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
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พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง นอกจากน  ี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
แจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อม
ของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไ ด้ 
(accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 33 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การ
ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบัน
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บรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเขา และกระบวนการ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กก. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้ เป็นการ
ท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 3.1.2 มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 ก าหนดตัวชี้วัด เป็น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ 
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการ
ประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะ
พิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
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 2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวชี้วัดจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด
เป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท า
ระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวชี้วัดในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึง
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
ควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาเน้นที่ปัจจัย
น าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการ
ด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกระดับ 
 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
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สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจน
เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระดับสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เ พ่ือน าไปสู่ การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนด  พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.3 
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แผนภาพที่ 1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้อง
ดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมอืงและ

พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศกึษา 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสร้างสังคมแหง่การ

เรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดา้นการบริหาร 

จัดการอุดมศกึษา 

มาตรฐานดา้นการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแหง่การเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวช้ีวัดตามพันธกิจของอุดมศกึษา 

และการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 จากแผนภาพที่ 1.4 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป
รับใช้สังคม 
 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบัิตงิาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

รายงานประจ าปี 
การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผล

การ

ประเมิน

การ

ตดิตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทกุ 3 ปี 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (พ.ศ.2561-2565) 
 ในปี พ.ศ.2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดย
ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย ร ะ บ บ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
พ.ศ.2553 และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสํานักงานประกันคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ทําหน้าที่สนับสนุน/ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยฯดําเนินการตามพันธกิจ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  ทั้งนี้ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ 4 
ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาตั วชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหน่วยงานสนับสนุน คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร้อมกัน ส่วนระดับหลักสูตร 
ดําเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ สกอ. ในการดําเนินงาน หากเป็นตัวชี้วัดที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผล
ลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการ
พัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์
และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  และองค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรม
นักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของ
คณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  และองค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลตะวันออก ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกัน
คุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้าน
กายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผล
การบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อัน
จะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา 
ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความ
มั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ เรียนมีงานทํา ผู้ เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา 
กําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต
บัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต 
โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการ
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ประเมิน คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  
 

2. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิ ทยาลัย) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
หรือ งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวชี้วัดที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน การประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน  
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร 

คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  
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8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน
ทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการ
เป็นประจําทุกปี คือหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความทันสมั ยของหลักสูตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไว้
ดังนี้ 

-  ผู้ประเมินคุณภาพภายในจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่
ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

-  คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็น
ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

ในกรณีที่ประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน กําหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ  

- ผู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  
2. กรรมการ  

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
หมายถึง 

1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปิดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มี
นักศึกษามาสมัครเรียนที่กําหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิด
ดําเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ดังกล่าวยังต้องทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคน
สุดท้ายจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
เป็นประจําทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  
เฉพาะตัวชี้วัดที่มีการดําเนินการเพ่ือนําผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือ
พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ต่อไป โดยคํานึงถึงประโยชน์จาการประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการดําเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการ
ดําเนินงาน ในการคํานวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการประเมินเท่านั้น และ
ดําเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 
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2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็น
ตัวชี้วัดกระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้
ประเมินนําไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนด
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กําหนดหากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างไร  เพ่ือนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้
พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 
ต้องมีคําอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 
มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ข้อก่าหนดขั้นต่่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก่าหนดขั้นต่่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อก่าหนดขั้นต่่าของเกณฑ์ในการขอ
ต่าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ส่งเสริม การก่ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง 
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขัน สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค่าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท่างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค่าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่
ท่างาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก่าหนดความรู้หลักท่ีจ่าเป็นหรือส่าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน่าประสบการณ์จากการท่างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแปลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุม

ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส่าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด่าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่

ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ 
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ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ่านวนหนึ่งท่าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท่าโดยคน 
คนเดียว  
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และ ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย  
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท่าได้ดีกว่า เพ่ือน่าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน
เพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์  และการวิ เคราะห์  เ พ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส่าคัญของสถาบัน 
(organizationwide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด่าเนินการของ แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด่าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส่าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ่าเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน่าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย
มีกองบรรณาธิการจัดท่ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ 



                                                                                                                                                 QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 28 

อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน่าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท่ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ที่น่าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค่าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ 
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ 
และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่           
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ
ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน่านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท่างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น หรือสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้ทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด่าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด่าเนินการของ
สถาบันตามล่าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่า
คาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจ่าเป็นต้องแสดงจ่านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้มระยะห่าง ระหว่างจุด
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น่าเสนอ  หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่
รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท่าให้สถาบันประสบความส่าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตาม เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส่าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือ ภายนอกสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท่าวิจัยเป็นผลส่าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่น่าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน่าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน่าเสนอผู้ว่าจ้างในการท่าวิจัยนั้นๆ และ
เป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุก
คนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม 
หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท  ี่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือ ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก่าหนดทิศทางการพัฒนาของ 
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก่าหนดตัวชี้วัด
ความส่าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยสถาบันน่าแผนกลยุทธ์มาจัดท่าแผนด่าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ่าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด่าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของ สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส่าหรับการด่าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
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ละกลยุทธ์และ ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด่าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องม  ีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการด่าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด่าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผน กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด่าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จะต้องด่าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส่าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ด่าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด่าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย 
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น่าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์
ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2549)  

 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก่าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก่าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท่าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท่าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด่าเนินอยู่ได  ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด่าเนินงาน  
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต่าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ 
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การ
กลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน  ี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน่าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน่ามาปรับใช้
ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด่าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน่าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก่ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร 
ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด่าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
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4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง 
การแสดงถึงความส่านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด่าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท่าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่
ส่าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ่านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ่านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด่าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ่านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด่าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด่าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ่านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก่าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ 
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส่าคัญ โดย
ฉันทามติไม่จ่าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต่าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท่าการ) (ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

ส่าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ่าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ่าตามท่ีก่าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
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การนับจ่านวนอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท่างานส่าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 

 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน่ามานับได้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ่าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน 
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ่าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น 
อาจารย์ประจ่าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได  ้หรือเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร
โดยต้องเป็น หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ่าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรได้
มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ขอให้น่าเสนอโดยด่าเนิน
เช่นเดียวกับการน่าเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน่าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน  
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ่าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณาว่า 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 
(UNESCO) 

- กรณีมีต่าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท่างานวิจัยด้วย 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคคลที่ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ่าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนั้น สามารถเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้
ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ่าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล  และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ่าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ      สหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้่าได้เกิน 2 
คน 
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อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ่า 
 
อาจารย์ใหม่ (ในการประเมินระดับหลักสูตร ตัวช้ีวัดที่ 5.4) หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้า
มาในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้องได้รับ
ค่าแนะน่าด้านการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ  
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บทที่ 4 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพองค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 อ้างถึง พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เ พ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ นั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA-RMUTTO) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(IQA RMUTTO) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้  

1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และมาตรฐานการอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

1.3 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินตนเองการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม2 การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

1.4 ตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กตส.) 

1.5 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส่วนที่ 2 การรายงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยใช
แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Keys Results (OKRs RMUTTO)  ประกอบด้วย  2 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ระดับมหาวิทยาลัย 
2.2 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ระดับหน่วยงาน/บุคคล 
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ตารางแสดงผู้ก ากับ และผู้รับผิดชอบภาพรวมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบในภาพรวม ผู้ก ากับดูแล 
1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม :  
ส านักงานประกันคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : 
น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์    
ต าแหน่ง : ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
โทร : 062-516-4963    
e-mail: weenuttagant_ra@rmutto.ac.th 

ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี   
โทร : 081-821-7329 
e-mail : s.phon2011@gmail.com 
 

1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม :  
กองนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม :  
น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์    
ต าแหน่ง : ผอ.กองนโยบายแผน   
โทร : 093-915-1635    
e-mail : plan@rmutto.ac.th 

ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี   
โทร : 081-821-7329 
e-mail : s.phon2011@gmail.com 
 

1.3 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินตนเองการ
วัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม2 การ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม : ส านักงานศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ  
ผู้รับผิดชอบภาพรวม :  
ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ   
ต าแหน่ง : ผอ.ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
โทร : 081-377-5809   
e-mail :  siriwan_kh@rmutto.ac.th 

ผู้ก ากับดูแล : นางจตุพร อรุณกมลศรี 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี 
โทร : 081-699-6803 
e-mail : jatuporn@yahoo.com 

1.4 ตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (กตส.) 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม : ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม :  
น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์   
ต าแหน่ง : ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน   
โทร : 061-729-5554    
e-mail : nuttanun2267@gmail.com 

ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี   
โทร : 081-821-7329 
e-mail : s.phon2011@gmail.com 
ผู้ช่วยผู้ก ากับดูแล : 
 น.ส. เพชรรัตน์ พรหมทอง 
ต าแหน่ง :   
โทร : 081-883-4402 
e-mail : phetann@hotmail.com 

1.5 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม :  
ส านักงานอธิการบดี 
ผู้รับผิดชอบภาพรวม :  
1. น.ส. เพชรรัตน์ พรหมทอง   
ต าแหน่ง :    
โทร : 081-883-4402    
e-mail : phetann@hotmail.com 
2. น .ส .วรรณศิริ หิรัญเกิด  
โทร : 099-782-6899 
e-mail : wannasiri_hi@rmutto.ac.th 

ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี 
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี 
โทร : 081-821-7329 
e-mail : s.phon2011@gmail.com 

 



                                                                                                                                                                           QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 37 

ตารางแสดงผู้ก ากับ และผู้รับผิดชอบภาพรวมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบในภาพรวม ผู้ก ากับดูแล 

2.1 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม : CEO   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : 
ต าแหน่ง :  
โทร :  
e-mail:  

ผู้ก ากับดูแล :  
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี   
โทร :  
e-mail:  
 

2.2 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ 
ระดับหน่วยงาน/บุคคล 

 

หน่วยงานรับผิดชอบภาพรวม : CEO   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม :   
ต าแหน่ง :  
โทร :  
e-mail :  

ผู้ก ากับดูแล :  
ต าแหน่ง : รองอธิการบดี   
โทร :  
e-mail:  
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บทที ่5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 1  

(IQA RMUTTO) 
ประเด็นที่ 1.1 ตัวช้ีวัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และ มาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก 
(ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 

 

 ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี ้

 เรื่องที่ 1  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ สกอ.) และ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เรื่องที่ 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.1 

เรื่องที่ 3 รายละเอียดการประเมินองค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เรื่องท่ี 4 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.1  

เรื่องท่ี 5 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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เรื่องท่ี 1  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย (เกณฑ์ สกอ.) และ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 (ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 
 
  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามเกณฑ์คู่มือประกันคุณภาพภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พ.ศ.2557 จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด และ เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรฐานอุดมศึกษา 1 องค์ประกอบ 5 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 6 
องค์ประกอบ 18 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ์พิจารณา 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสตูรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งใหผ้ล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจดักิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
     - กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
     - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวฒันธรรม 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกน่ักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 



                                                                                                                                                                          QA-RMUTTO  

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ     40 

ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ์พิจารณา 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั 
และงานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
     - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรคห์รือหน่วยวิจยัหรืองานสร้างสรรคห์รือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 
     - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการวิจัย 
     - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting 
professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมผีลงานวิจยัและงานสร้างสรรคด์ีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนนิการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 
2 โดยจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ์พิจารณา 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงและศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวช้ีวัดวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตวัช้ีวัดที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
2. การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑติ และโอกาสในการแข่งขัน 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสีย่งท่ีเกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
5. การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
7. การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลักสตูรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
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ตัวชี้วัด (KPI) เกณฑ์พิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลักสตูรและคณะ ใหเ้กิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคณุภาพดีขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง 
6. มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผา่นองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.1 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบัติ Hands on, Mind on และ 
Heart on 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

6.2 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที ่
2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการการเรียนการสอนและ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ร้อยละความส าเรจ็ของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

6.3 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที ่
3 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

ร้อยละความส าเรจ็ของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

6.4 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที ่
4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ร้อยละความส าเรจ็ของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

6.5 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที ่
5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ 

ร้อยละความส าเรจ็ของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
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เรื่องท่ี 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562  (ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 

ตัวชี้วดั (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นส .เพ็ญศิริ โฉมกาย  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

รองอธิการบด ี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(นส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นส.ฐิติมา ขันเดช 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองอธิการบด ี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(นส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นส.ฐิติมา ขันเดช 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 
 

รองอธิการบด ี 
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(นส.นุสรา หนูกลัด) 

นางโสรดา ศรีประสิทธิ ์
 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

รองอธิการบด ี
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(นส.นุสรา หนูกลัด) 

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา 
 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(นส.งามจิต อินทวงศ์) 

นส .เปรมยุภา  สุขเจริญ  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

นส.วรรญษา บาลโสง 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

นส.ปุญณชา สุริยะสาร 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รองอธิการบด ี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

นส.ประกาย ขวัญหลาย 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม รองอธิการบด ี

(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 
ผอ .สวพ.  

)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  
นส.สุวรรณา ปัดทาบาล 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงและศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(นส.งามจิต อินทวงศ์) 

นส.เปรมยุภา  สุขเจริญ 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(นส.นุสรา หนูกลัด) 

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา 
 

ผอ.ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา) 

นายสุพจน ์แวงภูลา 
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ตัวชี้วดั (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(นส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายชินณพัฒน ์นนตา 
 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

นส.อันธิกา ไชยศิลป ์

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(นส.วรรษมน ทวีกิตตวิงศ์) 

นส.วรรษมน ทวีกิตตวิงศ์ 

ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
(นส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์) 

นส.อนงลักษณ์ สุขใส 
นส.ชาลินี ช านาญวารินทร์ 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(นส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นส.ฐิติมา ขันเดช 
นส.นารี ติดใจดี 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ รองอธิการบด ี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
(นส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์) 

นส.อนงลักษณ์ สุขใส 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและคณะ 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
(นส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์) 

นส.อนงลักษณ์ สุขใส 

องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.1 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ Hands on, Mind on และ 
Heart on 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นส.จันทนา กสวิิทย ์

6.2 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 

2 ด้านการวิจยัและนวัตกรรม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

นส.ลัคนามณี  บังเกิดสุข 
 
 

6.3 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 
3 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

นส.อธิษฐาน บุญเสริม 
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ตัวชี้วดั (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

6.4 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 
4 ด้านศิลป วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(นส.งามจิต อินทวงศ์) 

นส.ชนกานต์ จ้อยช ู

รองอธิการบด ี
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา) 

นายสุพจน ์แวงภูลา 
 

6.5 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 
5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพือ่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
มีสมรรถนะสูงโดยใช้ITแบบรวมศูนย ์

รองอธิการบด ี
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(นส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายพิษณุกร มะกลาง 

อ้างอิง: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ  .ศ . 2557 (บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน น.113 – 131) 
 
หน่วยงานรับผดิชอบภาพรวม : ส านักงานประกันคณุภาพ   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : นส.วณีัฐกานต์   รัตนธีรวงศ์     ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักด ี
ต าแหน่ง : ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ      ต าแหน่ง : รองอธิการบด ี
โทร : 062-516-4963        โทร : 081-821-7329 
e-mail : weenuttagant_ra@rmutto.ac.th      e-mail : s.phon2011@gmail.com 
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เรื่องท่ี 3 รายละเอียดการประเมิน องค์ประกอบท่ี 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 

 

  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และ กฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ นั้น 
มหาวิทยาลัยจึงเพ่ิมองค์ประกอบที่ 6 ขึ้นมา 
 ตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
  ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
  ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
  ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ชนิดของตัวช้ีวัด    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์/จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผลยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร 

 
ร้อยละ              =                      จ านวนตวัชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมาย                            x 100 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในปีที่ประเมิน 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละ              =     ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ                          x 5 

                                                                      100 
 

 



                                                                                                                                                                          QA-RMUTTO  

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ     48 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 
ชนิดของตัวช้ีวัด    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์/จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผลยุทธศาสตร์ และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร 

 
ร้อยละ              =                      จ านวนตวัชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมาย                            x 100 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในปีที่ประเมิน 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละ              =     ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ                          x 5 

                                                                      100 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
ชนิดของตัวช้ีวัด    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์/จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผลยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร 

 
ร้อยละ              =                      จ านวนตวัชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมาย                            x 100 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในปีที่ประเมิน 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละ              =     ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ                          x 5 

                                                                      100 
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ชนิดของตัวช้ีวัด    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใ ห้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์/จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผลยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร 

 
ร้อยละ              =                      จ านวนตวัชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมาย                            x 100 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในปีที่ประเมิน 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละ              =     ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ                          x 5 

                                                                      100 
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ 
ชนิดของตัวช้ีวัด    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  
  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์/จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผลยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร 

 
ร้อยละ              =                      จ านวนตวัชี้วัดความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมาย                            x 100 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในปีที่ประเมิน 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละ              =     ร้อยละความส าเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จ                          x 5 

                                                                      100 
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สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ     52 

เรื่องท่ี 4 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย      
ปีการศึกษา 2562  (1 มิ.ย.62 - 31 พ.ค. 63) (ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 

 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
    0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                          1.51-2.50 ต้องปรับปรุง                                    2.51-3.50 พอใช ้

3.51-4.50 ดี                                                4.51-5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 

ไม่
บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  
1.1ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 
หลักฐาน 

3.51           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หลักฐาน 

ร้อยละ 
22 

          รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักฐาน 

ร้อยละ 
20 

          รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
หลักฐาน 

6 ข้อ           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองพัฒฯ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
หลักฐาน 

6 ข้อ           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองพัฒฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 
หลักฐาน 

6 ข้อ           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
หลักฐาน 

5 คะแนน           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
หลักฐาน 

3.51           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม หลักฐาน 
 

6 ข้อ 
 

          รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงและศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักฐาน 

6 ข้อ 
 

          รองฯจตุพร/ 
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
หลักฐาน 

7 ข้อ 
 

          รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กอง

นโยบายและ
แผน 

ผอ.กองคลัง 
งานสภา

มหาวิทยาลัย 
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 
ผอ.กบ. 

5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 
หลักฐาน 
 

3.51           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

5.3 ระบบก ากบัการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
หลักฐาน 

5 ข้อ           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท  และ 
รองฯสมศักดิ/์

ผอ.สนง.ประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.1 ร้อยละความส าเร็จตาม
มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
Hands on, Mind on และ 
Heart on 
หลักฐาน 
 
 

3.51           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

6.2 ร้อยละความส าเร็จตาม
มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจยั
และนวัตกรรม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
การเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
หลักฐาน 
 
 

3.51           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

6.3 ร้อยละความส าเร็จตาม 3.51           รองฯจตุพร/ 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

มาตรฐานที ่3 ด้านการ
บริการวชิาการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 
หลักฐาน 

ผอ.สวพ. 

6.4 ร้อยละความส าเร็จตาม
มาตรฐานที ่4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 
หลักฐาน 

3.51           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 
และ 

รองฯศิริชัย/ 
ผอ.สนง.

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

6.5 ร้อยละความส าเร็จตาม
มาตรฐานที ่ 5 ด้านการ
บริหารจดัการประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย ์
หลักฐาน 

3.51           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กอง

นโยบายและ
แผน 
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เรื่องท่ี 5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (ประเด็นที่ 1.1 เกณฑ์ สกอ. + มทร.ตอ) 

 

 

  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที ่      /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
.............................................. 

 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย การควบคุม
ติดตามคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง เป็นที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
คณบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก าหนด/ทบทวนนโยบาย และเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
๒. ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับให้เป็นไปตามระบบ 
๓. พิจารณามอบหมายให้มีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามล าดับ 
๔. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัด 

 รองอธิการบดี ก ากับ ดูแลด้านบริหารและแผน  เป็นประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน   เป็นกรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด 
นางสาวเพ็ญศิริ โฉมกาย   เป็นกรรมการ 
นางสาวฐิติมา ขันเดช เป็นกรรมการ 
นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ เป็นกรรมการ 
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา เป็นกรรมการ 
นางสาวเปรมยุภา  สุขเจริญ เป็นกรรมการ 
นางสาววรรญษา บาลโสง เป็นกรรมการ 
นางสาวปุญณชา สุริยะสาร เป็นกรรมการ 
นางสาวประกาย ขวัญหลาย เป็นกรรมการ 
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล เป็นกรรมการ 
นายสุพจน์ แวงภูลา เป็นกรรมการ 
นายชินณพัฒน์นนตา เป็นกรรมการ 
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ เป็นกรรมการ 
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ เป็นกรรมการ 
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส เป็นกรรมการ 
นางสาวชาลินี ช านาญวารินทร์ เป็นกรรมการ 
นางสาวนารี ติดใจดี เป็นกรรมการ 
นางสาวจันทนา กสิวิทย์ เป็นกรรมการ 
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม เป็นกรรมการ 
นางสาวชนกานต์ จ้อยชู เป็นกรรมการ 
นายพิษณุกร มะกลาง เป็นกรรมการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป

ตามระบบหรือตามแผน  
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๓. ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย 

๔. จัดเก็บ/สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่ วนที่
รับผิดชอบ 

๕. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดใน ระบบ 
CHE QA Online 

๖. เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน กลไกและ
วิธีการให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 

 
๓. คณะกรรมการประสานงาน 

ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ   เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพทุกคณะ/หน่วยงานสนับสนุน  เป็นกรรมการ 
นางสาวอนงลักษณ์  สุขใส เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริพร  รุ่งแสง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวชาลินี  ช านาญวารินทร์   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
นายก าธร  เขียวแก่   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าทีด่ังนี้ 
๑. ประสานงานให้การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 

   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที ่6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 1  

(IQA RMUTTO) 
ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตาม 

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (ประเด็นที่ 1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก)  
 
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องที่ 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มุ่งผลลัพธ์ตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

เรื่องที่ 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.2 

เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562  ประเด็นที่ 1.2 

เรื่องท่ี 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา 
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เรื่องท่ี 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มุ่งผลลัพธ์ตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (ประเด็นที่ 1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก) 

 

  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และ
จ าแนกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
  (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้  ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
  (1.2) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 
  (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม  และประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 

ตัวชี้วัด (KPI) 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
)ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรทีไ่ด้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา /สภาวิชาชีพใน
แต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและพฒันาหลักสตูรบรูณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย
ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีความรว่มมือกับภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ท้ังใน
และต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นท่ียอมรับและตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย 

ร้อยละ 80 80 80 

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 80 80 
2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสตูร ร้อยละ 80 80 80 
2.1.4 จ านวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากหลักสตูรการจัดการศึกษาปกต ิ หลักสูตร 1 2 3 
2.1.5 ระดบัการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตร)ี ระดับ A1 A2 B1 
2.1.6 ร้อยละผลการประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skill และ Critical 
Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 80 80 80 

2.1.7 การเป็น Innovative Universities ภายในปี 80 อันดับ - - - 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 75 80 85 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
)ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน ร้อยละ 75 80 85 
S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน อัตรา

ผลตอบแทน 1 1.1 1.2 
S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR ระดับ
ปริญญาตรี)  

ระดับ A1 A2 B1 

S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ (นโยบาย) ร้อยละ 15 10 5 
S2.2.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มลีักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน 
รวมถึงสถานประกอบการเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 5 5 5 

S2.2.2 จ านวนของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น Program of Choice หลักสูตร - 1 1 
S2.2.3 จ านวนรายวิชาด้าน GenEd  
ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที ่21 

วิชา 5 5 5 

S2.2.4 จ านวนหลักสูตรทีเ่พิ่มขึ้น ของความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติ
และ/หรือระดับ นานาชาต ิ

หลักสูตร 2 4 6 

S2.2.5 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตร - 1 2 
S2.2.6 จ านวนของหลักสตูรที่เตม็รูปแบบของ Work Integrated Learning/Active 
Learning 

หลักสูตร - 1 2 

S2.2.7 จ านวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการเผยแพรห่รือได้รับรางวัลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 

เร่ือง/
ชิ้นงาน 

20 20 20 

S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเป็นบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ร้อยละ 80 90 95 
S2.4.1 จ านวนของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้าม
ความต้องการ  

หลักสูตร 2 5 10 

S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผูส้อน ร้อยละ 80 80 80 
S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

ร้อยละ 80 80 80 

S2.4.4 จ านวนของบุคลากรสายวชิาการไดผ้่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและนานาชาต ิ คน - 1 2 
S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา ร้อยละ 80 80 80 
S2.5.1 จ านวน MOU ที่มหาวิทยาลัยท าข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ เครือข่าย 1 2 3 
S2.5.2 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการศกึษาร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model – 
Type A (รูปแบบที่ 1) ที่เพ่ิมขึ้น 

หลักสูตร 1 1 1 

S2.6.1 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR ระดับ
ปริญญาตรี)  

ระดับ A1 A2 B1 

S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

ร้อยละ 80 85 90 
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มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
              สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการการเรียนการสอนและ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
วัด 

เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นท่ียอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ

ผลงาน 5 8 10 

3.1.2 จ านวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปีต่อ 10 คน  (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) คน - - 10 
3.1.3 รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 1 แสน
บาทต่อปี(10,000 ต่อ 1 คณะ) 

บาท 100, 
000 

100, 
000 

100, 
000 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไป
แก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได ้

เร่ือง 10 12 15 

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

สัดส่วน 0.1 : 1 0.2 : 1 0.3 : 1 

S3.3.1 ผลรวมของผลงานท่ียื่นและอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบียน ระดับชาติ
และ(หรือ)นานาชาต ิ

เร่ือง 1 1 1 

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 75 80 
S3.4.2 จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ เร่ือง 1 2 3 
S3.5.1 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยนื และ ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือไดร้ับความคุม้ครอง
สิทธิทางปัญญา 

เร่ือง 1 1 1 

S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ท่ี
สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
(สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี) 

บาท สาย
วิทย์ 

30,000 
/ สาย
สังคม 

20,000 

สาย
วิทย์ 

35,000 
/ สาย
สังคม 

25,000 

สาย
วิทย์ 

40,000 
/ สาย
สังคม 

30,000 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

หน่วย
วัด 

เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
S3.7.1 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยระหว่างคณะ เร่ือง 1 2 3 
S3.8.1 จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือในการท างานวิจยั สรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ 

เครือข่าย 1 2 3 

S3.8.2  การวัดระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการวจิัยของนักวิจัยที่ท างานวิจัย ระดับ 2 3 4 
 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
              สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยวัด เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  
2563 2564 2565 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสรมิให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สงัคม ให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถี หรือได้รับการแก้ปัญหา/และพฒันาชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน 

ชุมชน - - 1 

4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัได้รบังบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 
(บาทต่อปี) 

บาท 2,000,000 5,000,000 8,000,000 

4.2.2 จ านวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง  แห่ง - 1 1 
4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 
800 แห่ง  

แห่ง 1 1 1 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหมเ่พิ่มขึ้น (Startup) ราย 2 2 2 
S4.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กบัผู้รับบริการ
โดยการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

องค์
ความรู้ 

10 10 10 

S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว 

รายการ 1 1 1 

S4.4.1 จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) บาท 2,000,000 5,000,000 8,000,000 
S4.5.1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเปา้หมายและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ครั้ง 1 2 3 

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อสังคม Social enterprise โครงการ 1 1 1 
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มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
              สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 

 
ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยวัด 

เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

องค์ความรู้/
ผลงาน 

5 5 5 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยท่ีสร้างโอกาสและมูลคา่เพิ่ม 

กิจกรรม/
โครงการ 

10 10 10 

S5.1.2 จ านวนการเผยแพรห่รือจดัแสดงผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย บนเว็บไซต์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

ช่องทาง 3 3 3 

S5.2.1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เครือข่าย 1 2 3 
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

(5.1) สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และ การด าเนินงาน ตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT 
แบบรวมศูนย์ 
 

 
ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยวัด 

เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA) ระดับ 70 75 80 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนท่ีมหาวทิยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมี
จริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)  

ร้อยละ - - ผ่าน 
หลัก 

เกณฑ์ทั้ง 
7 หมวด 

S1.2.1 จ านวนของประเด็นความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 80 85 90 
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทยีบกับงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ร้อยละ 80 85 90 
S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 80 80 

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ 50 50 50 
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลัย คะแนน >3.51 >3.51 >4 
S1.4.1 จ านวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากขึ้น 

จ านวน
งาน 

1 1 1 

S1.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการปรับโครงสร้างบรหิารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับ
ยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 80 85 87 

S1.4.3 จ านวนการปรบัปรุงของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (ใน
ปีงบประมาณ) 

ฉบับ 1 1 1 

S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ ร้อยละ 60 65 70 
S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เนต็ในการท างาน การจัดการศึกษา 
การวิจัย และระบบอื่นๆ อยู่ในระดับด-ีดีมาก 

ร้อยละ 80 80 80 

S1.5.2 ร้อยละการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผูร้ับบริการ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 85 85 85 

S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้และเช่ือมโยงในการบริหารจดัการ การเงิน
การคลัง บุคลากร กายภาพ การตดิตามผลการด าเนินงานการวางแผน และ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร  

ระบบ 1 1 1 

S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดมีาก ร้อยละ 85 85 85 
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีสอดรับกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 100 100 

S1.7.2 ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลเุป้าหมาย
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 75 80 90 
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ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยวัด 

เป้าหมาย )ปางบประมาณ(  

2563 2564 2565 
S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยจากการบริหารจดัการทรัพยส์ินท่ี
ไม่ใช่จากการจดัการศึกษาที่เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 10 30 50 

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ร้อยละ 50 75 85 
S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก อันดับ <650 <600 <550 
S1.9.2 ร้อยละความส าเร็จในการสรุปแผนแม่บททางกายภาพ ร้อยละ 60 65 70 
S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปที่มีต่อสภาพ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนท่ัวไป) 

ร้อยละ 60/ 
60/ 
60 

65/ 
65/ 
65 

70/ 
70/ 
70 

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบตัิการ) 

ร้อยละ 60/ 
60 

63/ 
63 

65/ 
65 

S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์Band ราชมงคลตะวันออก 
ข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ  

ระดับ 3 4 5 

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 60 65 70 
S1.12.2 ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มตี่อสถาบัน  ระดับ 4 5 5 
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะพร้อมรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับหนา้ที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มี
ความพร้อมในสถานการณป์ัจจุบัน  

ร้อยละ 10 10 10 

S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรทีส่ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถ 
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณต์่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 8 10 

S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน ร้อยละ 10 10 10 
S1.13.4 ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  ร้อยละ 20 25 30 
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  ร้อยละ 30 35 40 
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เรื่องท่ี 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปาการศึกษา 2562  (ประเด็นที ่1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
(1.1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิ ชา
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
สังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง 
ชุมชนสังคม และประเทศ 
            (1.3) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  และประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา /
สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากล
และพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ 
ท่ีมีความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ ท้ังในและต่างประเทศมี
หลักสูตรเป็นท่ียอมรับและตรงตามความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ สอดคล้อง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บัณฑิต 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 
 

2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลา
ท่ีก าหนดในหลักสูตร 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

2.1.4 จ านวนหลักสูตรท่ีเพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

2.1.6 ร้อยละผลการประเมินทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skill และ 
Critical Thinking : 21 Century ท่ีผ่าน
การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 

2.1.7 การเป็น Innovative Universities 
ภายในปี 80 
 
 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 

S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามมาตรฐาน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 
 

S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิต
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 

S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
(CEFR ระดับปริญญาตรี) 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S 2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ )นโยบาย(  

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ 
เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.2 จ านวนของหลักสูตรนานาชาติท่ีเป็น 
Program of Choice 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.3 จ านวนรายวิชาด้าน GenEd ท่ี
ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นายธนภาค กสิวิทย์ 

S2.2.4 จ านวนหลักสูตรท่ีเพิ่มขึ้น ของความ
ร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงาน
ระดับชาติและ/หรือระดับ นานาชาติ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.5 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรนานาชาติ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.6 จ านวนของหลักสูตรท่ีเต็มรูปแบบ
ของ Work Integrated Learning/ Active 
Learning 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.7 จ านวนงานวิจัยหรืองานออกแบบ
หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย์ 

S2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ท่ีตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(น.ส.นุสรา หนูกลัด) 

นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ 
 

S2.4.1 จ านวนของหลักสูตรท่ีมีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนได้ตามความต้องการ 
 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน 
 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นางรัตน์ภรณ ์สุขเจียมพะเนา 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นางรัตน์ภรณ ์ สุขเจียมพะเนา 
 

S2.4.4 จ านวนของบุคลากรสายวิชาการได้
ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและ
นานาชาติ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส 

S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

ผศ .สายใจ จริยาเอกภาส  

S2.5.1 จ านวน MOU ท่ีมหาวิทยาลัยท า
ข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

หน.งานวิเทศสัมพันธ์ 
(น.ส.ณัฐวดี  แก้วจินดารัตน์) 

น.ส.ณัฐวดี  แก้วจินดารัตน ์

S2.5.2 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC 
Model – Type A (รูปแบบท่ี 1) ท่ีเพิ่มขึ้น 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.6.1 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
(CEFR ระดับปริญญาตรี) 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นางรัตน์ภรณ ์ สุขเจียมพะเนา 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
              สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยส่ิงประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นท่ียอมรับ
ระดับนานาชาติ/ชาติ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.วรรณษา บาลโสง 
 

3.1.2 จ านวนนักวิจัยต่อประชากร 3 ปีต่อ 
10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

3.1.3 รายได้ท่ีได้จากการให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 1 
แสนบาทต่อปี(10,000 ต่อ 1 คณะ) 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 
 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม และ
น าไปแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วิลาวัลย ์ฤทธิ์เรืองโรจน ์
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วีรยา แจ่มสวัสด์ิ 

S3.3.1 จ านวนผลงานท่ียื่นและอยู่ระหว่าง
การพิจารณาหรือขึ้นทะเบียนระดับชาติและ
(หรือ) นานาชาติ  

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 
 

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา) 

นายสุพจน์ แวงภูลา 
 

S3.4.2 จ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา) 

นายสุพจน์ แวงภูลา 
 

S3.5.1 จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้
ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และ ต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 

S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ท่ี
สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
(สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี) 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วิลาวัลย ์ฤทธิ์เรืองโรจน ์

S3.7.1 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่ม
วิจัยระหว่างคณะ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

S3.8.1 จ านวนเครือข่ายท่ีท าความร่วมมือ
ในการท างานวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชน รวมท้ังสถานประกอบการ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.เตือนใจ สลับศรี 

S3.8.2  การวัดระดับความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการวิจัยของนักวิจัยท่ีท างานวิจัย 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วรรณษา บาลโสง 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
              สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
4.1.1 จ านวนชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถี หรือ
ได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนาชุมชน ได้
อย่างยั่งยืน 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ (บาทต่อปี) 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 

4.2.2 จ านวน Technology-based 
startups: ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.ณิชมนต์ โหมดพันธุ์ 

4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 
800 แห่ง 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้น 
(Startup) 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.ณิชมนต์ โหมดพันธุ์ 

S 4.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการโดยการ
บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 

S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความ
คล่องตัว 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.เตือนใจ สลับศรี 

S4.4.1 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจากการ
บริการวิชาการ )ล้านบาท(  

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.เตือนใจ สลับศรี 

S4.5.1 จ านวนการให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

นายดนุชวัฒน์ สุวรรณ
ศิลป์ 

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อ
สังคม Social enterprise 
 
 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
              สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยุภา  สุขเจริญ 



                                                                                                                                                                   QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประเด็นที ่1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก     71 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยท่ีสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยุภา  สุขเจริญ 

S5.1.2 จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดง
ผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย บน
เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยุภา  สุขเจริญ 

S5.2.1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ 

รองอธิการบดี 
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยุภา  สุขเจริญ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
              (5.1) สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
             (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
              (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ  
และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและ การด าเนินงาน ตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบ (ITA) 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ณฐภัทร อัตกลับ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนท่ีมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมี
จริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity 
Awards) 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

S1.2.1 จ านวนของประเด็นความขัดแย้ง
หรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.ธีรดา สุขสวัสด์ิ 

S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์) 

น.ส.ชาลินี ช านาญวารินทร์ 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน  
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก มีศรเอี่ยม 

S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคุณภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์) 

น.ส.อนงลักษณ์ สุขใส 

S1.4.1 จ านวนของกระบวนการท่ีลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากขึ้น 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

S1.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการปรับ
โครงสร้างบริหารใหม่ท่ีสอดคล้องรองรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายพิษณุกร มะกลาง 

S1.4.3 จ านวนการปรับปรุงของ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย )ใน
ปีงบประมาณ(  

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น .ส.ดวงใจ นพวรรณ์  

S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ธิดารัตน์ ทองประสี 

S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้
อินเตอร์เน็ตในการท างาน การจัดการศึกษา 
การวิจัย และระบบอื่นๆ อยู่ในระดับดี-ดี
มาก 

อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.กวีพร บุญญาวานิชย์ 

S1.5.2 ร้อยละการน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.อัญชลี การบรรจง 

S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้และ
เชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงินการ
คลัง บุคลากร กายภาพ การติดตามผลการ
ด าเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูลท่ีใช้
ในการตัดสินใจในการบริหาร 

อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

นายขัตติยะ สมดี 

S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่
ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก 

อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.อัญชลี การบรรจง 

S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการ
จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีสอดรับกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายชินณพัฒน์ นนตา 
 

S1.7.2 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมาย
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายชินณพัฒน์ นนตา 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของ
มหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินท่ีไม่ใช่จากการจัดการศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้น 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.สาวิตรี สุขสว่าง 

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.อันธิกา ไชยศิลป์ 

S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก ยูไอ กรีนเมตริก 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองกลาง  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) 

นายสิปกร พรหมปั้น 

S1.9.2 ร้อยละความส าเร็จในการสรุปแผน
แม่บททางกายภาพ 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองกลาง  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

นายศุภชัย เชื้อเกตุ 

S 1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากรและประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อสภาพ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

)นักศึกษา/บุคลากร/ประชาชนท่ัวไป(  

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองกลาง  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

นายเสกศิลป์ มีดี 

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยท่ี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้องบรรยาย/
ห้องปฏิบัติการ) 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองกลาง  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

นายเสกศิลป์ มีดี 

S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ 
Band ราชมงคลตะวันออกข่าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองกลาง  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกระดับต่อสวัสดิการขอมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว 

S1.12.2 ระดับความผูกพันและความ
จงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นางชิตขวัญ บ ารุงวงศ์ 

S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าท่ีและภารกิจใน
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
พร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สยุมพร บุญเกิด 

S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก 
เพิ่มขึ้น 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สยุมพร บุญเกิด 

S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

S1.13.4 ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีทอง 

S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ชนิตา วุฒิคาวาปี 

    อ้างอิง: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563-2565  
 
 
 
หน่วยงานรับผดิชอบภาพรวม : กองนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : นส.ชลชญา คงสมมาตย์      ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักด ี
ต าแหน่ง : ผอ.กองนโยบายแผน       ต าแหน่ง : รองอธิการบด ี
โทร : 093-915-1635        โทร : 081-821-7329 
e-mail : plan@rmutto.ac.th       e-mail : s.phon2011@gmail.com 
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เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  
ปาการศึกษา 2562  (1 มิ .ย. 62 - 31 พ .ค . 63) (ประเด็นที่ 1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก) 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
    0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                          1.51-2.50 ต้องปรับปรุง                                    2.51-3.50 พอใช ้

               3.51-4.50 ดี                                                4.51-5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 

ไม่
บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผูเรียน 
ประเด็นยทุธศาตรท์ี่ 2  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา /
สภาวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับ
สากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลายระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 
ทั้งในและต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่
ยอมรับและตรงตามความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจตอ่ผู้ใช้
บัณฑิต 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.4 จ านวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรการจัดการศึกษาปกติ  
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.6 ร้อยละผลการประเมินทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skill 
และ Critical Thinking: 21 Century ที่
ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

2.1.7 การเป็น Innovative 
Universities ภายในป ี80 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์

S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามมาตรฐาน หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
บัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(CEFR ระดับปริญญาตรี) หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S 2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ 

)นโยบาย(  หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีลักษณะ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่น ภาครัฐ 
เอกชน รวมถึงสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.2 จ านวนของหลักสูตรนานาชาติที่
เป็น Program of Choice หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.3 จ านวนรายวิชาด้าน GenEd ที่
ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.4 จ านวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น ของ
ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหนว่ยงาน
ระดับชาติและ/หรือระดบั นานาชาติ 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.5 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติ หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.6 จ านวนของหลักสูตรที่เต็ม
รูปแบบของ Work Integrated 
Learning/ Active Learning  
 หลักฐาน 
 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.2.7 จ านวนงานวิจยัหรืองาน
ออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S2.3.1 ร้อยละของกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองพัฒนา

นักศึกษา 
 

S2.4.1 จ านวนของหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน  
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน  
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.4.4 จ านวนของบุคลากรสายวิชาการ
ได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติ
และนานาชาติ  
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.5.1 จ านวน MOU ที่มหาวิทยาลยัท า
ข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ 
 หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
หน.งานวิเทศ

สัมพันธ ์
S2.5.2 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ 
EEC Model – Type A (รูปแบบที่ 1) 
ที่เพิ่มขึ้น  
หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.6.1 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(CEFR ระดับปริญญาตรี) หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

S2.7.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศ
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน หลักฐาน 

           รองฯสุรีย์วรรณ 
/ผอ.สวท 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจยัและนวตักรรม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
3.1.1 จ านวนผลงานวิจยั นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ/ชาต ิหลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

3.1.2 จ านวนนักวจิัยต่อประชากร 3 ปี
ต่อ 10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

3.1.3 รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 
: 1 แสนบาทต่อปี(10,000 ต่อ 1 คณะ) 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์
S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เป็นทีย่อมรับของสังคม 
และน าไปแก้ไขหรอืพัฒนาชุมชน สังคม 
ได ้ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.3.1 จ านวนผลงานทีย่ื่นและอยู่
ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบยีน
ระดับชาติและ(หรือ) นานาชาติ  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของ
มหาวิทยาลัย หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

S3.4.2 จ านวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

S3.5.1 จ านวนงานวิจยัและนวัตกรรมที่
ได้ถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน และ ต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรือได้รับความคุ้มครองสิทธิ
ทางปัญญา หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัย
เพิ่มขึ้น  
(สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี)  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S3.7.1 จ านวนงานวิจยัที่เกิดขึ้นจาก
กลุ่มวิจยัระหวา่งคณะ  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.8.1 จ านวนเครือข่ายที่ท าความ
ร่วมมือในการท างานวิจยั สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาน
ประกอบการ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S3.8.2 การวัดระดับความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการวจิัยของนักวิจยัที่ท างาน
วิจัย  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้
ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัต
วิถี หรือได้รับการแก้ปญัหา/และพัฒนา
ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัได้รับ
งบประมาณเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ (บาทตอ่ปี)  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

4.2.2 จ านวน Technology-based 
startups: ไม่น้อยกวา่ 300 แห่ง  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.ส านักงาน
ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกจิ  
4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่
น้อยกว่า 800 แห่ง หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.ส านักงาน
ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกจิ  
ตัวชี้วดักลยุทธ ์
S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่
เพิ่มขึ้น (Startup) หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.ส านักงาน
ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกจิ  
S 4 . 2 . 1  จ า น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดให้กับ
ผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ  หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อใช้ในการด าเนินงานบริการ
วิชาการให้มีความคล่องตัว  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S4.4.1 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจาก
การบริการวิชาการ หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S4.5.1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
และความต้องการของตลาดแรงงาน 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สวพ. 

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพื่อ
สังคม Social enterprise 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.ส านักงาน
ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกจิ  
มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และความเป็นไทย 
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
หลักฐาน 
 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์
S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่ม 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

S5.1.2 จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดง
ผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย 
บนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S5.2.1 จ านวนเครอืข่ายการศึกษา
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
มาตฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบ (ITA) 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.สอ. 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์
S1.1.1 ร้อยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยเขา้ร่วมการประเมินความ
โปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC 
Integrity Awards)  
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.สอ. 

S1.2.1 จ านวนของประเด็นความขัดแยง้
หรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย
ลดลง  
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.สอ. 

S1.3.1 ร้อยละการเบิกจา่ยเมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองคลัง 

S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลยั 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.ส านักงาน

ประกันคุณภาพ 

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายใน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.ตสน. 

S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลยั 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.ส านักงาน

ประกันคุณภาพ 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S1.4.1 จ านวนของกระบวนการที่ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ
และคล่องตัวมากขึ้น 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการปรับ
โครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์ 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กองนโยบาย

และแผน 

S1.4.3 จ านวนการปรับปรุงของ 
ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคับ ของ
มหาวิทยาลัย )ในปีงบประมาณ(  
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการใหบ้ริการ 

หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.สอ. 

S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้
อินเตอร์เน็ตในการท างาน การจัดการ
ศึกษา การวิจยั และระบบอื่นๆ อยู่ใน
ระดับดี-ดีมาก 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/  
ผอ.สวส. 

S1.5.2 ร้อยละการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/  
ผอ.สวส. 

S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
และเช่ือมโยงในการบรหิารจัดการ 
การเงินการคลัง บุคลากร กายภาพ การ
ติดตามผลการด าเนินงานการวางแผน 
และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจใน
การบริหาร 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/  
ผอ.สวส. 
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ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดแีละดี
มาก 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/  
ผอ.สวส. 

S1.7.1 ร้อยละของหนว่ยงานภายในมี
การจัดท าแผนพัฒนาหนว่ยงานที่สอดรบั
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กองนโยบาย

และแผน 

S1.7.2 ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุ
เป้าหมายด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กองนโยบาย

และแผน 

S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของ
มหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาที่
เพิ่มขึ้น 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กองคลัง 

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กองคลัง 

S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสี
เขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองกลาง 

S1.9.2 ร้อยละความส าเร็จในการสรุป
แผนแม่บททางกายภาพ 
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองกลาง 

S 1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่
มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลยั )นักศึกษา/

บุคลากร/ประชาชนทัว่ไป(  

หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองกลาง 

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธภิาพ
การใช้ประโยชนอ์าคาร รอ้ยละของ
ค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
(ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัตกิาร) 

หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองกลาง 



                                                                                                                                                                   QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประเด็นที ่1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก     84 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ ์
Band ราชมงคลตะวันออกขา่วสารให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองกลาง 

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการขอ
มหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.12.2 ระดับความผูกพันและความ
จงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน 

หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทกุกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับ
การปฏิบัติงานเพือ่รองรับหน้าที่และ
ภารกิจในปจัจุบัน การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขัน
ภายนอก เพิ่มขึ้น 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.13.4 ร้อยละของต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 

S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์ 
ผอ.กบ. 
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เรื่องท่ี 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา 

(ประเด็นที ่1.2 แผนพัฒนา มทร.ตะวันออก) 
 

 

 (ร่าง)ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที ่       /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
---------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบและกลไกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม การติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
คณบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก/กองทุกท่าน  เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ก าหนด /ทบทวนนโยบาย และเป้าหมายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามระบบ 
๓. พิจารณามอบหมายให้มีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑต์ัวชี้วัดตามล าดับ 
๔. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๕. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัด 
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รองอธิการบดีก ากับ ดูแลด้านบริหารและแผน   เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน   เป็นกรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 

๒.๓ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด 
นาย      เป็นกรรมการ 
นางสาว   เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นาง    เป็นกรรมการ 
นาย    เป็นกรรมการ 
นาย   เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นาย เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามระบบหรือตามแผน 
๓. ด าเนินการให้มีการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของทุกหน่วยงาน 
๔. จัดเก็บ /สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนที่

รับผิดชอบ 
๕. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
๖. เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน กลไกและ

วิธีการให้การจัดท ารายงานความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

๓. คณะกรรมการประสานงาน 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้างานนโยบายและแผนทุกคณะ /หน่วยงานสนับสนุน  เป็นกรรมการ 
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นาย  เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นางสาว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ประสานงานให้การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน

ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด  
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สั่ง  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที ่7 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 1  

(IQA RMUTTO) 
ประเด็นที่ 1.3 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินตนเองการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม 2 การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) 
(ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน)  

 
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 

 เรื่องที่ 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินตนเองการวัดผลศักยภาพตามกลุ่ม
สถาบัน (กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

เรื่องที่ 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมาาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.3 

เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมาาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562  ประเด็นที่ 1.3 

เรื่องท่ี 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริาารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินตนเอง
การวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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เรื่องท่ี 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินตนเองการวัดผลศักยภาพตามกลุ่ม
สถาบัน (กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  (ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน) 
 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัววัดผลการด าเนินงาน 4 ตัวชี้วัด และ ตัววัดศักยภาพองค์กร 4 ตัวชี้วัด 
รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

 
เกณฑ์พิจารณา 

 
ตัววัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) 
1.นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student 
and Graduate Entrepreneur) 

สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา/บัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งามด (ทุกระดับชั้น) 

2. รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) จ านวนรางวัลส าารับผู้ประกอบการใาม่ท่ีเป็น
นักศึกษาารือบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังามด (ทุกระดับการศึกษา) 

3. งบประมาณจากแาล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใาม่ (Startup Co-
Investment Funding) 

สัดส่วนงบประมาณจากแาล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใาม่ อาทิ ศิษย์เก่า 
ภาคธุรกิจ/อุตสาากรรม ารือ บุคคลภายนอก ต่อ
งบประมาณด าเนินงานทั้งามดของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/อุตสาากรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 
 

สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังอาจารย์
และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการ 
ในภาคธุรกิจ/อุตสาากรรม ต่อ จ านวนบุคลากร
ทั้งามดต่อปี 

ตัววัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
5. ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial Ecosystem) 

สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 

 

 
เกณฑ์พิจารณา 

 
6. าลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial Education) 

ร้อยละของจ านวนาลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้งาลักสูตรมีปริญญาและไม่มี
ปริญญา (Degree and Non-degree program) 
ต่อจ านวนาลักสูตรทั้งามด 

7. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative 
Development Funding) 

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา ต่องบประมาณด าเนินงาน
ทั้งามด 
 

8. ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาากรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - 
Industry Linkage) 

จ านวนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระาว่างภาคธุรกิจ/
อุตสาากรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวน
ความร่วมมือกับาน่วยงานภายนอกทั้งามดของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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เรื่องท่ี 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย                     
ประจ าปีการศึกษา 2562  (ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน) 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

ตัววัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) 
(1) นักศึกษาและบณัฑติ
ผู้ประกอบการ (Student and 
Graduate Entrepreneur) 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.ณิชมน โามดพันธ์ุ 

(2) รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 
 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

(3) งบประมาณจากแาล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใาม ่(Startup Co-Investment 
Funding) 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

(4) บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่นความรู้สูภ่าคธุรกิจ/
อุตสาากรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

ตัววัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
(5) ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-
Driven Entrepreneurial 
Ecosystem) 
 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.ณิชมน โามดพันธ์ุ 

(6) าลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ (Technological/ 
Innovation-Driven 
Entrepreneurial Education) 
 
 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รายงาน 

(7) งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovative 
Development Funding) 

รองอธิการบดี  
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์พร 

(8) ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการสรา้ง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/อุตสาากรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา (University - 
Industry Linkage) 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศูนย์บม่เพาะ
วิสาากิจ  

(ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ) 

น.ส.ณิชมน โามดพันธ์ุ 

อ้างอิง: คู่มือการประเมินตนเอง การก าานดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  (กลุ่ม  2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม น.26 – 35) 
 
าน่วยงานรับผดิชอบภาพรวม : ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวสิาากิจ  
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : ผศ.ศริิวรรณ คิดประเสริฐ     ผู้ก ากับดูแล : นางจตุพร อรุณกมลศร ี
ต าแาน่ง : ผอ.ส านักงานศูนยบ์่มเพาะวิสาากิจ      ต าแาน่ง : รองอธิการบด ี
โทร : 081-377-5809       โทร : 081-699-6803 
e-mail :  siriwan_kh@rmutto.ac.th      e-mail : jatuporn@yahoo.com 
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เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย      
ปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย.62 - 31 พ.ค. 63) (ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน) 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
    0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                          1.51-2.50 ต้องปรับปรุง                                    2.51-3.50 พอใช ้

3.51-4.50 ดี                                                4.51-5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัด (KPI) เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัววัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) 
(1) นักศึกษาและบณัฑติ
ผู้ประกอบการ (Student 
and Graduate 
Entrepreneur) 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 

(2) รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 
หลักฐาน 
 
 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 

(3) งบประมาณจากแาล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิ
ใาม่ (Startup Co-
Investment Funding) 
หลักฐาน 
 
 
 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 

(4) บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่นความรู้สูภ่าค
ธุรกิจ/อุตสาากรรม
(Talent/Academic 
Mobility Consultation) 
หลักฐาน 
 
 
 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัววัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
(5) ระบบนิเวศน์ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา
(Technological/ 
Innovation -Driven 
Entrepreneurial 
Ecosystem) 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 

(6) าลักสตูร/โปรแกรม
เฉพาะ ท่ีใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ
(Technological/ 
Innovation-Driven 
Entrepreneurial 
Education) 
หลักฐาน 

           รองฯสุรยี์
วรรณ/
ผอ.สวท 

(7) งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/Innovat
ive Development 
Funding) 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 

(8) ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม
กับภาคธุรกิจ/
อุตสาากรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(University - Industry 
Linkage)  หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/
ผอ.สนง.
ศูนย์บ่ม
เพาะ

วิสาากิจ 
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เรื่องท่ี 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินตนเองการ
วัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  (ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน) 
 

 

 (ร่าง)ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที ่     /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน 
--------------------------------------- 

 เพ่ือใา้การด าเนินงานระบบและกลไกตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบันของมาาวิทยาลัยเป็นไป
ตามกรอบการด าเนินงานของส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ก าานด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
แา่งพระราชบัญญัติมาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริาารและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน ดังต่อไปนี้ 
 ๑ .คณะกรรมการอ านวยการ 

อธิการบดีมาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
คณบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน /ส านัก/กองทุกท่าน  เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาากิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก าานด/ทบทวนนโยบาย และเป้าามายการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน 
๒. ก ากับติดตามการด าเนินงานใา้เป็นไปตามระบบ 
๓. พิจารณามอบามายใา้มีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามล าดับ 
๔. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เา็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบันของมาาวิทยาลัย 
๕. ใา้ค าปรึกษาารือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และก ากับติดตามผลการด าเนินงานใา้เป็นไปตาม

แผนและเป้าามายที่ก าานด 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัด 



                                                                                                                                                                   QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ประเด็นที่ 1.3 จุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน 96 

รองอธิการบดีก ากับ ดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาากิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ  

๒.๓ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด 
นาย      เป็นกรรมการ 
นางสาว   เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นาง    เป็นกรรมการ 
นาย    เป็นกรรมการ 
นาย   เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นาย เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 

 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน 
๒. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน

ใา้เป็นไปตามระบบารือตามแผน 
๓. ด าเนินการใา้มีการประเมินตามตัวชี้วัดการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบัน ของทุกาน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
๔. จัดเก็บ  /สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานตามการวัดผลศักยภาพตามกลุ่ม

สถาบันของมาาวิทยาลัยในส่วนที่รับผิดชอบ 
๕. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลใา้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
๖. เสนอแนะแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เา็นสมควร เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน กลไกและ

วิธีการใา้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองการวัดผลศักยภาพตามกลุ่มสถาบันใา้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับจุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน ตามท่ีผู้บริาารมาาวิทยาลัยมอบามาย 
๓ .คณะกรรมการประสานงาน 

ผู้อ านวยการส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาากิจ   เป็นประธานกรรมการ 
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าัวาน้างาน ......ทุกคณะ    เป็นกรรมการ 
นาย  เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นางสาว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ประสานงานใา้การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใา้ทุกาน่วยงานมีการด าเนินงานตามระบบ

และกลไกที่มาาวิทยาลัยก าานด  
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับจุดเน้นตามกลุ่มสถาบัน ตามท่ีผู้บริาารมาาวิทยาลัยมอบามาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สั่ง  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที ่8 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 1  

(IQA RMUTTO) 
ประเด็นที่ 1.4 ตัวช้ีวัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
(ประเด็นที่ 1.4 ตัวชี้วัด กตส.)  

ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
 

เรื่องที่ 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (กตส.) 

เรื่องที่ 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.4 

เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562  ประเด็นที่ 1.4 

เรื่องที่ 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานส าหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กตส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                                        QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.4 ตัวชี้วัด กตส. 99 

เรื่องท่ี 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ประเด็นที่1.4 ตัวชี้วัดกตส.)  
 

 ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 มิติ 49 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัด ค านิยาม 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การผลิตบัณฑิต 

C1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (QA) 

     1.1.1)  ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูรในแต่ละ
ระดับ  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแตล่ะระดับการศึกษาที่จบตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยค านวณเปน็ร้อยละเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาใน
รุ่นเดียวกันท่ีคงอยู่ในแตล่ะระดับ 

   - ป. ตรี เข้า 57 ควรจบ 61 

   - ป. โท เข้า 59 ควรจบ 61 

     1.1.2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตรีในปีการศึกษาปัจจุบันท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากจ านวนนักศึกษาในปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ   

     1.1.3) ร้อยละของนักศึกษาท่ีออก
กลางคัน  

ผลรวมของจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตร/ีบัณฑิตศึกษาท่ีออกกลางคัน ใน
ระหว่างป ี  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การวิจัย   

C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (QA) 

     1.2.1) จ านวนเงินท่ีไดร้ับจาก
โครงการวิจัยวิชาการที่ไดร้ับอนุมตัิทุน  

จ านวนเงินท่ีได้รับจากโครงการวิจยัวิชาการ  (วิจัยสถาบัน,วิจัยการเรียนการสอน) 
ที่ได้รับอนุมตัิทุนภายในปีงบประมาณ (ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลยั) 

     1.2.2) จ านวนเงินท่ีไดร้ับจาก
โครงการวิจัยสรา้งองค์ความรู้และพัฒนา
ประเทศท่ีได้รับอนมุัติทุน  

จ านวนโครงการวิจยัสร้างองค์ความรู้/หรือถ่ายทอดเทคโนโลย ีที่ได้รบัอนุมัติทุน 
เช่น จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/สกอ./สวทช. /สพว./สวก. 
ภายในปีงบประมาณ 

     1.2.3) จ านวนโครงการวจิัยทีไ่ด้รับ
อนุมัติทุน (ภาพรวมทั้งหมด) 

จ านวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับอนุมตัทิุนภายในปีงบประมาณ 

     1.2.4) จ านวนผลงานวิจยัที่น าไป
พัฒนาการเรียนการสอน/และหรอืพัฒนา
ระบบการให้บริการการศึกษา  

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปสู่การบรูณาการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการใหบ้ริการการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
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ตัวชี้วัด ค านิยาม 

     1.2.5) ร้อยละของโครงการวิจยัที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนใน
ปีงบประมาณ  

จ านวนโครงการวิจยัใน 1.2.1-1.2.3 ที่แล้วเสร็จ และสถาบันวจิัยและพัฒนาไดร้ับ
มอบผลงานในปีงบประมาณโดยประเมินเทียบกับโครงการที่ควรแลว้เสร็จ 

     1.2.6) ร้อยละของงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์  

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์หมายถึง งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัย และรายงานการวิจยัอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนกอ่ให้เกิด
ประโยชนไ์ด้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/
การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 1.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 

     1.3.1) จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย   

ผลรวมของโครงการบริการวิชาการที่มีการน าศาสตร์ของการวิจัย การเรยีนการ
สอน และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสาน
เข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดยีวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เชน่ เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชน 
มหาวิทยาลยั เป็นต้น (ใช้งบประมาณแผ่นดิน) 

     1.3.2) จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและผู้
ด้อยโอกาส  

ผลรวมจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างชัดเจน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

     1.3.3) ร้อยละของผู้เข้ารับบรกิาร
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

ผลการประเมินร้อยละผู้เข้ารับบรกิารที่สามารถน าความรู้ไปใช้ จากโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม (QA) 

     1.4.1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าตอ่ชุมชน
ภายใน/ภายนอก  

ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

     1.4.2) จ านวนนักศึกษา/ประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น  

จ านวนรวมของนักศึกษาและประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  การผลิตบัณฑิต 

C2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (QA) 



                                                                                                                                        QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.4 ตัวชี้วัด กตส. 101 

ตัวชี้วัด ค านิยาม 

C3 คุณภาพบัณฑิต (QA) 

C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (QA) 

     2.1.1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (นักศึกษาท่ีจบใน
ปีนั้นๆ)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อมหาวิทยาลัย 

     2.1.2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ที่
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือคุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก ่ด้านคุณธรรม/จริยธรรม,ด้าน
ความรู,้ด้านทักษะทางปัญญา,ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ และคณุลักษณะของบัณฑิต
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ
,บริบทของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีลักษณะเพิ่มเตมิจากกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ เช่น 
การบริหารจัดการ เป็นต้น 

     2.1.3) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการได้รับเอกสารการสอน
สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ (นักศึกษา
ปัจจุบัน) 

การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการไดร้ับเอกสารการสอนสื่อ
การสอน สื่อการเรยีนรู้ ทันเวลา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  การวิจัย 

C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (QA) 

     2.2.1) จ านวนลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
พิมพ์เผยแพร่ใน refereed  journal  

จ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรทีไ่ด้รับการพมิพ์เผยแพร่ใน refereed journal 
ซึ่งหมายถึงวารสารที่มผีู้ทรงคุณวฒุิประเมินบทความก่อนได้รับการพิมพ์ 

     2.2.2) จ านวนผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
อ้างอิง (citation) ในปีนั้น 

จ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรทีไ่ด้รับการอ้างถึง 

     2.2.3) สัดส่วนของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ต่างประเทศ  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ หรือบทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล   ที่ก าหนด รวมถึงบทความ
วิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารในต่างประเทศ เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 

     2.2.4) สัดส่วนผลงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่น
วารสารในประเทศ  
 
 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใน
ประเทศของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าที่ปรากฏในฐานข้อมลูที่ก าหนด 
(TCI) เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ระดับหน่วยงาน   
วัดจากอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าหน่วยงาน ไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ) 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 

C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 

     2.3.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ  

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการใหบ้ริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที ่2.4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม (CUPT QA) 

     2.4.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น    

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น เทียบกับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

     2.4.2) ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจัดการงาน   
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน แผนแพร่วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจดุเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  การประกันคุณภาพการศึกษา 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 

     2.5.1) ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานตามกฎกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 และข้อ 34 
โดยสภามหาวิทยาลยัเห็นชอบและไดส้่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

     2.5.2) ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

คะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์ QA ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ(คะแนน
ตัวช้ีวัดตามแบบ QA ไมม่ีการหาคา่เฉลี่ยคะแนน) 

     2.5.3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนเรื่องของการน าผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 2.6  การบริหารจัดการองค์กร 

C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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     2.6.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั ปี 2561 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  การผลิตบัณฑิต 

C3 คุณภาพบัณฑิต (QA) 

     3.1.1)  จ านวนกิจกรรมหรือผลผลิตที่
สนับสนุน/ช่วยเหลือการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษา (ในระหว่างการเรียนการสอนมี
กิจกรรมใหม่ๆ)  

จ านวนการสร้างกิจกรรมหรือผลผลิตใหม่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่จะ
สนับสนุน/ช่วยเหลือนักศึกษา ในการเรยีนรู้ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถรับรู้การเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ ์(กิจกรรมหรือผลผลิตใหม่ 
หมายถึง กิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือกิจกรรมเดมิที่มีการปรับปรุง/
พัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการท างานให้ดีขึ้น) เช่น การจัดการเรียนการสอน 
แบบ PBL,Critical thinking 

     3.1.2) จ านวนรายการสอนเสริมใน
รายวิชา (เร่ิมประเมินต้ังแต่ ปี 2562) 

ผลรวมจ านวนรายการสอนเสริมในรายวิชา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียน
การสอน ระดับปรญิญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา โดยกระท าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

ตัวชี้วัดที่ 3.2  การวิจัย 

S1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (QA) 

     3.2.1) สัดส่วนของเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า (บาทต่อคน) 
  
  
  
  

สัดส่วนของเงินท่ีเป็นทุนวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าในแตล่ะ
กลุ่ม (กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

- กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ            

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- กลุ่มหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร ์

ตัวชี้วัดที่ 3.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 

C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 

     3.3.1) ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 
 

จ านวนโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ โดยเทียบกับจ านวนโครงการทีไ่ด้รับอนมุัติในปีงบประมาณ
เดียวกัน (นับเฉพาะโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณแผ่นดิน) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ   

C9 ผลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

     3.4.1) ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  

จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน เมื่อเทียบกับวงเงินงบ
ลงทุนในงบประมาณแผ่นดินท่ีไดร้บัจัดสรรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

     3.4.2) ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบลงทุนจากงบประมาณเงินรายไดเ้มื่อเทียบกับวงเงินงบ
ลงทุนในงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รับจัดสรรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ 

C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (QA) 

     4.1.1) จ านวนบันทึกความเข้าใจการ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการเรยีน
การสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

จ านวนบันทึกความเข้าใจการร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการเรียนการสอน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ ์เครื่องมือและสื่อสารการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ประจ าป ี

ตัวชี้วัดที่ 4.2 นวัตกรรม 

S3 นวัตกรรมหรือสื่อการสอน (QA) 

     4.2.1) จ านวนกิจกรรม หรือหลักสูตร 
หรือโครงการฝึกอบรมใหม่ที่เพิ่มโอกาส
ความมั่นคงทางการเงินของมหาวทิยาลัย 

จ านวนกิจกรรม หรือหลักสูตร หรอืโครงการฝึกอบรม หรือเครื่องมือทางการเงิน 
หรือ อื่นๆ ที่มหาวิทยาลยัไม่เคยด าเนินการมาก่อนท่ีสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
มหาวิทยาลยั 

     4.2.2) จ านวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิต  

จ านวนหลักสตูรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการผลิตบณัฑติ 

     4.2.3) จ านวนต ารา หนังสือ 
ประกอบการเรียนการสอนทีผ่ลิตใหม่  

ผลรวมของจ านวนต ารา หนังสือ ประกอบการเรียนการสอนทีผ่ลิตใหม่ เพื่อใช้ใน
การเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั (สื่อสนับสนุนการเรียนรู้) 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารความเสี่ยง 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 

     4.3.1) ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ/กจิกรรมใน 
Corporate Risk  

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมใน Corporate 
Risk ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อลดจ านวนปัจจัยเสี่ยงใหน้้อยลงและอยู่
ในระดับที่ยอมรับได ้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน Corporate Risk 
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ตัวชี้วัด ค านิยาม 

     4.3.2) ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ/กจิกรรมควบคุม
ในแผนการบรหิารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน ระดับกิจกรรม/หนว่ยงาน  

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมใน แผนบริหาร
ความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกิจกรรมและหน่วยงาน เพื่อลด
จ านวนปัจจัยเสี่ยงให้น้อยลงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าป ี

     4.3.3) ร้อยละความส าเรจ็ของงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ร้อยละความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปเีป็นแผนทีไ่ด้รับอนมุัติ
จากอธิการบด ี

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 

     4.4.1) อัตรารายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายต่อ
รายได้รวม 

ร้อยละของรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายต่อรายได้รวมในปีงบประมาณเพื่อแสดง
ความสามารถในการบริหารรายไดร้วม 

     4.4.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดร้วม
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ไม่รวม
งบประมาณแผ่นดิน) 
 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้รวมเมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า (ไม่รวมงบประมาณ
แผ่นดิน) 

     4.4.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงิน  คง
คลังเมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ 
 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของเงินคงคลังเมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

C10 บุคลากรได้รับการพัฒนา (QA) 
     4.5.1) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับรู้ข้อมลูเพื่อการ
เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร  สายสนับสนุนได้เรยีนรู้แนวทางการ
จัดท าเอกสารประเมินคา่งานและอย่างอื่นเพื่อให้การขอเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน
ส าเรจ็ได้รวดเร็ว 

     4.5.2) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการไดร้ับรู้ข้อมลูเพื่อการ
เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (ผศ. รศ. 
และ ศ.) 
 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้เรียนรู้แนวทางการจัดท า
เอกสารประเมินค่างานและอย่างอ่ืนเพื่อให้การขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

     4.5.3)  จ านวนบุคลากรทีไ่ด้เลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ. รศ. และ 
ศ.) 
 
 

จ านวนบุคลากรที่ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 
(ผศ. รศ. และ ศ.) 
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ตัวชี้วัด ค านิยาม 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     4.6.1) จ านวนช่ัวโมง Unplanned 
Down Time  

จ านวนช่ัวโมงของการหยุดให้บริการโดยไมม่ีการวางแผนล่วงหน้า (Unplanned 
Down Time) อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวขององค์ประกอบใดๆในระบบฯ ที่
ลดลง ตัวอย่างความลม้เหลวนี้ได้แก่    การที่เครือข่ายไม่ท างานเพราะการคั่งใน
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่ท างานเพราะฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ผดิปกติ, 
เครือข่ายถูกโจรกรรมโดยไวรัส ฯลฯ 

ตัวชี้วัดที่ 4.7 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี   

C8 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

     4.7.1) ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี 

ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  
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เรื่องท่ี 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย                
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ประเด็นที่1.4 ตัวชี้วัดกตส.) 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การผลิตบัณฑิต  
C1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (QA)  
1.1.1)  ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูรในแต่
ละระดับ 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

1.1.2) ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 

1.1.3) ร้อยละของนักศึกษาท่ีออก
กลางคัน 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การวิจัย  
C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (QA)  
1.2.1) จ านวนเงินท่ีไดร้ับจาก
โครงการวิจัยวิชาการที่ไดร้ับอนุมตัิทุน 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.วิลาวลัย์ ฤทธ์ิเรืองโรจน ์

1.2.2) จ านวนเงินท่ีไดร้ับจาก
โครงการวิจัยสรา้งองค์ความรู้และ
พัฒนาประเทศท่ีได้รับอนุมตัิทุน 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.วิลาวลัย์ ฤทธิ์เรืองโรจน ์

1.2.3) จ านวนโครงการวจิัยที่ได้รบั
อนุมัติทุน )ภาพรวมทั้งหมด(  

รองอธิการบดี  
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.วิลาวลัย์ ฤทธ์ิเรืองโรจน ์

1.2.4) จ านวนผลงานวิจยัที่น าไป
พัฒนาการเรียนการสอน/และหรอื
พัฒนาระบบการให้บริการการศึกษา 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

1.2.5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนใน
ปีงบประมาณ 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ปุญณชา สุรยิะสาร 

1.2.6) ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ปุญณชา สุรยิะสาร 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
1.3.1) จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอน
หรือการวิจัย   

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 

1.3.2) จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
และผูด้้อยโอกาส 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

1.3.3) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม )QA) 
1.4.1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่า
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศลิปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยภุา  สุขเจริญ 

1.4.2) จ านวนนักศึกษา/ประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศลิปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยภุา  สุขเจริญ 

มิติท่ี 1 มิติด้านคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  การผลิตบัณฑิต 
C2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ )QA) 
C3 คุณภาพบัณฑิต )QA) 
C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย )QA) 
2.1.1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (นักศึกษาท่ี
จบในปีนั้นๆ) 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(น.ส.นุสรา หนูกลดั) 

นายเด็ดเดี่ยว บุญมา 
 

2.1.2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

2.1.3) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการได้รับเอกสารการ
สอนสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ 

)นักศึกษาปัจจุบัน(  

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

ตัวชี้วัดที่ 2.2  การวิจัย 
C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย )QA) 
2.2.1) จ านวนลงงานวิจัยท่ีได้รับการ
พิมพ์เผยแพร่ใน refereed  journal 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วีรยา แจม่สวสัดิ ์

2.2.2) จ านวนผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
อ้างอิง (citation) ในปีนั้น 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.สวพ. 
(นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 

น.ส.วีรยา แจม่สวสัดิ ์

2.2.3) สัดส่วนของผลงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารต่างประเทศ 
 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

2.2.4) สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารในประเทศ 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 
2.3.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม (CUPT QA) 
2.4.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น    

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศลิปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยภุา  สุขเจริญ 

2.4.2) ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ.ส านักงานศลิปวัฒนธรรม 
(น.ส.งามจิต อินทวงศ์) 

น.ส.เปรมยภุา  สุขเจริญ 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  การประกันคุณภาพการศึกษา 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
2.5.1) ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธรีวงศ์) 

น.ส.อนงลักษณ์  สุขใส 

2.5.2) ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 
2560 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธรีวงศ์) 

น.ส.อนงลักษณ์ สุขใส 

2.5.3) การน าผลการประเมินคณุภาพ
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธรีวงศ์) 

น.ส.อนงลักษณ์ สุขใส 

ตัวชี้วัดที่ 1.6  การบริหารจัดการองค์กร 
C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C 11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.6.1) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นลิเศรษฐ) 

น.ส.จรีพร เผือกผ่อง 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 3.1  การผลิตบัณฑิต  
C3 คุณภาพบัณฑิต (QA) 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

3.1.1)  จ านวนกิจกรรมหรือผลผลติที่
สนับสนุน/ช่วยเหลือการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา (ในระหว่างการเรยีน
การสอนมีกิจกรรมใหม่ๆ) 

รองอธิการบดี  
(นายศิริชัย สมแสน) 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
(น.ส.นุสรา หนูกลดั) 

นางโสรดา ศรีประสิทธ์ิ 
 

3.1.2) จ านวนรายการสอนเสรมิใน
รายวิชา (เริ่มประเมินตั้งแต่ ป2ี562) 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นายธนภาค  กสิวิทย ์

ตัวชี้วัดที่ 3.1  การวิจัย 
S1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (QA) 
3.2.1) สัดส่วนของเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า (บาทต่อคน) 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 
3.3.1) ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 

รองอธิการบด ี
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
C9 ผลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
3.4.1) ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.อันธิกา ไชยศลิป ์

3.4.2) ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.อันธิกา ไชยศลิป ์

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ 
C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (QA) 
4.1.1) จ านวนบันทึกความเข้าใจการ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการ
เรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาบันการศึกษาอื่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 นวัตกรรม 
S3 นวัตกรรมหรือสื่อการสอน (QA) 
4.2.1) จ านวนกิจกรรม หรือหลักสูตร 
หรือโครงการฝึกอบรมใหม่ที่เพิ่ม

รองอธิการบดี  
(นางจตุพร อรุณกมลศรี) 

ผอ .สวพ.  
)นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช(  

นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศลิป ์
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

โอกาสความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

4.2.2) จ านวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิต 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

4.2.3) จ านวนต ารา หนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนทีผ่ลิตใหม่ 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สรุีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์) 

ผอ.สวท 
(ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ) 

นายธนภาค กสิวิทย ์

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารความเสี่ยง 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
4.3.1) ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ /กจิกรรมใน 
Corporate Risk 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธรีวงศ์) 

น.ส.ชาลินี ช านาญวารินทร ์

4.3.2) ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ/กจิกรรม
ควบคุมในแผนการบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน ระดับ
กิจกรรม/หน่วยงาน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพ 
(น.ส.วีณัฐกานต์ รัตนธรีวงศ์) 

น.ส.ชาลินี ช านาญวารินทร ์

4.3.3) ร้อยละความส าเรจ็ของงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2561 

รองอธิการบด ี
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน  
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก มีศรเอี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
4.4.1) อัตรารายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายต่อ
รายได้รวม 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

น.ส.อันธิกา ไชยศลิป ์

4.4.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดร้วม
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ไม่รวม
งบประมาณแผ่นดิน) 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน 
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายคมสัน ระย้าแดง 

4.4.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินคงคลัง
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.อภิรดี   ภาวงศ ์

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
C10 บุคลากรได้รับการพัฒนา (QA) 
4.5.1) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับรู้ข้อมลู
เพื่อการเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมญัญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

4.5.2) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการไดร้ับรู้ข้อมลูเพื่อ
การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
(ผศ. รศ. และ ศ.) 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมญัญา พิมพาลัย) 

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีทอง 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

4.5.3) จ านวนบุคลากรที่ไดเ้ลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ. รศ. 
และ ศ.) 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมญัญา พิมพาลัย) 

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีทอง 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.6.1) จ านวนช่ัวโมง Unplanned 
Down Time 

อธิการบด ี
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.อัญชลี การบรรจง 

ตัวชี้วัดที่ 4.7 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี   
C8 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4.7.1) ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

รองอธิการบด ี
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายชินณพัฒน์ นนตา 
 

อ้างอิง: ตัวช้ีวัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
หน่วยงานรับผดิชอบภาพรวม : ส านักงานตรวจสอบภายใน   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์     ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักด ี
ต าแหน่ง : ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน      ต าแหน่ง : รองอธิการบด ี
โทร : 061-729-5554        โทร : 081-821-7329 
e-mail : nuttanun2267@gmail.com     e-mail : s.phon2011@gmail.com 
          น.ส. เพชรรัตน์ พรหมทอง 

โทร : 081-883-4402 
e-mail : phetann@hotmail.com 
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เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย      
ปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย.62 - 31 พ.ค. 63) (ประเด็นที่1.4 ตัวชี้วัด กตส.) 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
    0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน                          1.51-2.50 ต้องปรับปรุง                                    2.51-3.50 พอใช้ 

3.51-4.50 ด ี                                               4.51-5.00 ดีมาก 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การผลิตบัณฑิต 
C1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (QA) 
1.1.1) ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสตูรใน
แต่ละระดบั 
หลักฐาน 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

1.1.2) ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวน
นักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษาปัจจุบันเมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
หลักฐาน 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

1.1.3) ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีออกกลางคัน 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การวิจัย 
C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (QA) 
1.2.1) จ านวนเงินท่ีไดร้ับ
จากโครงการวจิัยวิชาการที่
ได้รับอนมุัติทุน 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.2.2) จ านวนเงินท่ีไดร้ับ
จากโครงการวจิัยสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาประเทศ
ที่ได้รับอนุมตัิทุน 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

1.2.3) จ านวน
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับอนุมัติ
ทุน )ภาพรวมทั้งหมด(  
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.2.4) จ านวนผลงานวิจยั
ที่น าไปพัฒนาการเรียนการ
สอน/และหรือพัฒนา
ระบบการให้บริการ
การศึกษา 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.2.5) ร้อยละของ
โครงการวิจัยทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนใน
ปีงบประมาณ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.2.6) ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
1.3.1) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจยั   
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.3.2) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่ท าให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชุมชน /สังคม
และผูด้้อยโอกาส 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

1.3.3) ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม (QA) 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

1.4.1) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคณุค่า 
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 

1.4.2) จ านวนนักศึกษา/
ประชาชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/  
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 

มิติท่ี 1 มิติด้านคุณภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 2.1  การผลิตบัณฑิต 
C2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ )QA) 
C3 คุณภาพบัณฑิต )QA) 
C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย )QA) 
2.1.1) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั (นักศึกษาท่ี
จบในปีนั้นๆ) 
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองพัฒนา

นักศึกษา 

2.1.2) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

2.1.3) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การไดร้ับเอกสารการสอน
สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ 
(นักศึกษาปัจจุบัน) 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  การวิจัย 
C6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (QA) 
2.2.1) จ านวนผลงานวิจยั
ที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ใน 
refereed journal 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

2.2.2) จ านวนผลงานวิจยั
ที่ได้รับการอ้างอิง 
(citation) ในปีนั้น 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

2.2.3) สัดส่วนของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารต่างประเทศ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

2.2.4) สัดส่วนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใน
ประเทศ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 
2.3.1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 
หลักฐาน 
 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 2.4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
C13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม (CUPT QA) 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

2.4.1) ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ /กิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และภมูิปัญญาท้องถิ่น    
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 

2.4.2) ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สนง.

ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2.5  การประกันคุณภาพการศึกษา 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
2.5.1) ระบบและกลไกใน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

2.5.2) ผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

2.5.3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2.6  การบริหารจัดการองค์กร 
C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.6.1) ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยั 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สอ. 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  การผลิตบัณฑิต 
C3 คุณภาพบัณฑิต (QA) 
3.1.1)  จ านวนกิจกรรม
หรือผลผลิตที่สนับสนุน/
ช่วยเหลือการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา (ใน
ระหว่างการเรียนการสอน
มีกิจกรรมใหม่ๆ) 
หลักฐาน 

           รองฯศิริชัย/ 
ผอ.กองพัฒนา

นักศึกษา 

3.1.2) จ านวนรายการสอน
เสรมิในรายวิชา (เริม่
ประเมินตั้งแต่ ป2ี562) 
หลักฐาน 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  การวิจัย 
S1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (QA) 
3.2.1) สัดส่วนของเงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า (บาทต่อ
คน) หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั (QA) 
3.3.1) ร้อยละของ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 
หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
C9 ผลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
3.4.1) ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองคลัง 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

3.4.2) ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนจากเงิน
งบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองคลัง 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ 
C8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (QA) 
4.1.1) จ านวนบันทึกความ
เข้าใจการร่วมมือ (MOU) 
ทางวิชาการและการเรียน
การสอน ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
หลักฐาน 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 นวัตกรรม 
S3 นวัตกรรมหรือสื่อการสอน (QA) 
4.2.1) จ านวนกิจกรรม 
หรือหลักสูตร หรือ
โครงการฝึกอบรมใหม่ที่
เพิ่มโอกาสความมั่นคง
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั หลักฐาน 

           รองฯจตุพร/ 
ผอ.สวพ. 

และ 
รองฯสุรยี์วรรณ 

/ผอ.สวท. 

4.2.2) จ านวนหลักสูตร
ใหม่ระดบับัณฑติ 
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

4.2.3) จ านวนต ารา 
หนังสือประกอบการเรยีน
การสอนที่ผลิตใหม ่
หลักฐาน 
 

           รองฯสุรยี์วรรณ 
/ผอ.สวท. 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารความเสี่ยง 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

4.3.1) ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมใน 
Corporate Risk 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

4.3.2) ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ในแผนการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระดับกิจกรรม/
หน่วยงาน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.ประกัน

คุณภาพ 

4.3.3) ร้อยละความส าเรจ็
ของงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.สนง.
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน (QA) 
4.4.1) อัตรารายได้ที่สูง
กว่ารายจ่ายต่อรายไดร้วม 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองคลัง 

4.4.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดร้วมเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า (ไม่รวม
งบประมาณแผ่นดิน) 
หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองนโยบาย

และแผน 

4.4.3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเงินคงคลังเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า 
หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
C10 บุคลากรได้รับการพัฒนา (QA) 
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ตัวชี้วัด (KPI) 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
/ 
ไม่

บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอบ 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

4.5.1) จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบัรู้ข้อมลูเพื่อ
การเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กบ. 

4.5.2) จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการไดร้ับรู้ข้อมลูเพื่อ
การเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น (ผศ. รศ. 
และ ศ.) 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กบ. 

4.5.3) จ านวนบุคลากรที่
ได้เลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ. รศ. 
และ ศ.) 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กบ. 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.6.1) จ านวนช่ัวโมง 
Unplanned Down 
Time 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/ 
ผอ.สวส. 

ตัวช้ีวัดที่ 4.7 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี   
C8 การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
1.7.4) ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ์/
ผอ.กองนโยบาย

และแผน 
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เรื่องที่ 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานส าหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก โดย คณะกรรมการตรวจสอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กตส.) (ประเด็นที่1.4 ตัวช้ีวัดกตส.) 

 

 (ร่าง)ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที่        /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบและกลไกตามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย (กตส.)ก าหนด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
คณบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก ากับติดตามการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแต่ละระดับให้เป็นไปตามระบบ 
๒. พิจารณามอบหมายให้มีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามล าดับ 
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

๔. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัด 

รองอธิการบดี ก ากับ ดูแลด้านบริหารและแผน  เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน   เป็นกรรมการ 
รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด 
นางสาว      เป็นกรรมการ 
นางสาว   เป็นกรรมการ 
นางสาว    กรรมการ 
นาง    กรรมการ 
นาย    กรรมการ 
นาย    กรรมการ 
นางสาว    กรรมการ 
นางสาว    กรรมการ 
นางสาว    กรรมการ 
นางสาว กรรมการ 
นางสาว กรรมการ 
นางสาว กรรมการ 
นางสาว กรรมการ 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
๒. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็นไปตามระบบหรือตามแผน 
๓. ด าเนินการให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ

หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
๔. จัดเก็บ/สนับสนุนข้อมูล และรายงานข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
๕. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
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๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ตามท่ี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการประสาน 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน   เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้างานทุกคณะ/ส านัก/ สถาบัน/ กอง   เป็นกรรมการ 
นายกนก มีศรเอ่ียม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นางกิตติยา จันทร์เกิด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวชลิภา พรหมชี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่ ดังนี ้
๑. ประสานงานให้การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน

ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ตามท่ี
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 125 

บทที ่9 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 1  
(IQA RMUTTO) 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช  (ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA) 

 

ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องที่ 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช  

เรื่องที่ 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 1.5 

เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562  ประเด็นที่ 1.5 

เรื่องที่ 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช 
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เรื่องท่ี 1  กรอบเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงาน ป.ป.ช  ระดับมหาวิทยาลัย (ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA) 
 

ระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียง 
 เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 
 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

ระดับ 
มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

ระดับ 

มี ไม่มี 
 เงิน   
 ทรัพย์สิน   

 ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น   

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคล ภายนอก หรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

ระดับ 
มี ไม่มี 

 เงิน     
 ทรัพย์สิน     

 ประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น     

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     
i9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ย
เพียงใด 

    

i10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานลว่งเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง     
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

 สอบถาม     

 ทักท้วง     

 ร้องเรียน     

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด     
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
 

    

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบญัชา มากน้อย
เพียงใด 
 

    

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ     
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

    

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริตมาก
น้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
มี ไม่มี 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด   

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     
i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     
e2 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่อคนอื่น ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากนอ้ยเพยีงใด 

    

e3 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ/ให้บรกิารแก่ทา่น
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพยีงใด 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
มี ไม่มี 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 
 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่น ๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น   

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     
e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
 

    



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 130 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน หรือไม่ 

    

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

    

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
น้อยที่สุด
หรือไม่ม ี

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดขีึ้น มากนอ้ย
เพียงใด 

    

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มคีวามโปร่งใสมาก
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

    

ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ -นามสกุล ต า แหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ 
บริหารของหน่วยงาน 
 

o3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ .ศ . 2563 
 



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 131 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 

o ท่ีอยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนท่ีตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปี พ .ศ . 2563 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ

หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบ เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ี
ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ .ศ . 2563 

o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ .ศ . 2563 

o12 รายงานผลการด าเนินประจ าปี o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ .ศ . 2562 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร เป็นต้น 
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ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ

หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็น
ต้น 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

o17 E-Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ี
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการ
จัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน

จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
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ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานท่ีซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี
และวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
o เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

o24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายท่ีก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 134 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ07:52 
2/7/2020ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ .ศ . 2563 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร

หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ .ศ . 2563 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 135 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ
ระดบัของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.2563 
 

แผนป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 
 

o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 
 
 

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 136 

ข้อมูล องค์ประกอบข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

oแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
oมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปี พ .ศ . 2563 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 137 

เรื่องท่ี 2 ตารางแสดงผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA) 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สิริพิธยา พร้อมเพรียง 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ี
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สิริพิธยา พร้อมเพรียง 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการเรียกรับส่ิงดังต่อไปน้ี จากผู้
มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติ
หรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับส่ิง
ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการให้สิ่งดังต่อไปน้ี แก่บุคคล 
ภายนอก หรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม่ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว อุทัยศรี 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 138 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว อุทัยศรี 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว อุทัยศรี 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

น.ส.ธีรดา  สุขสวัสด์ิ 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

น.ส.พรทิพย์ จ าจด 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วง

กุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว อุทัยศรี 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.แสงจันทร์ เทียบทิมพ์ 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ชนิตา วุฒิคาวาปี 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ัง
การให้ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

นางเฉลิมวรรณ บัวขาว 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ัง
การให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 139 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

i18 การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

i22 บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้องจากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

(น.ส.น้ าผึ้ง ตรีภัทร์) 

นายสุนาวิน  ปานใหญ่ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่านให้ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน  
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 140 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี ต่อการ
ทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด 
 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(น.ส.ณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์) 

นายกนก  มีศรเอี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) 

นายณัฐกิตติ์  สุกใส 

e2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) 

นายณัฐกิตติ์  สุกใส 

e3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) 

น.ส.ธิดารัตน์  ทองประสี 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่าน
เคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปน้ี เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์) 

น.ส.ธิดารัตน์  ทองประสี 

e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ธิดารัตน์  ทองประสี 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 141 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิ ภาพการสื่อสาร 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
หรือไม่ 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
e11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สิริพิธยา พร้อมเพรียง 

e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.สิริพิธยา พร้อมเพรียง 

e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 

อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.กวีพร  บุญญาวานิชย์ 

e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ณฐภัทร  อัตกลับ 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 142 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นมากน้อยเพียงใด 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี  
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ณฐภัทร  อัตกลับ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
o1 โครงสร้าง ผู้ช่วยอธิการบดี  

(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 
น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o3 อ านาจหน้าท่ี ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o5 ข้อมูลการติดต่อ ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

การประชาสัมพันธ ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  

(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 
น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

การปฏิสมัพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A ผู้ช่วยอธิการบดี  

(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 
หน.งานประชาสัมพันธ์ 

(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 
น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

o9 Social Network ผู้ช่วยอธิการบดี  
(นส.อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ) 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
(น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า) 

น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ า 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี รองอธิการบดี 

(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 
ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นายคมสัน ระย้าแดง 
 

o11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นางสาวภคมน คงสมมาตย์ 

o12 รายงานผลการด าเนิน
ประจ าปี 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองนโยบายและแผน  
(น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์) 

นางสาวภคมน คงสมมาตย์ 
 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลยั) 

น.ส.ฐิตมา ขันเดช 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 143 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี 
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

น.ส.ธิดารัตน์  ทองประสี 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.อัญชลี  การบรรจง 

o16 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.ส านักงานอธกิารบด ี 
(นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ) 

นายณัฐกิตติ์  สุกใส 

o17 E-Service อธิการบดี 
(รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 

ผอ.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค) 

น.ส.อัญชลี  การบรรจง 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว  อุทัยศรี 

o19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว  อุทัยศรี 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

นางขวัญดาว  อุทัยศรี 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.พรทิพย์  จ าจด 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.พรทิพย์  จ าจด 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.พรทิพย์  จ าจด 

o24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองคลัง  
(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์) 

น.ส.พรทิพย์  จ าจด 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

o26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ชนิตา วุฒิคาวาปี 

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 144 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจ าปี 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมญัญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมญัญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 
ตัวชี้วดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร รองอธิการบดี  

(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 
ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

แผนป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 145 

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/ผู้รายงาน 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

o43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

รองอธิการบดี  
(ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
(น.ส.สมัญญา พิมพาลัย) 

น.ส.พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย 

อ้างอิง: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ           
พ .ศ. 2563 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป .ป.ช.  

 
หน่วยงานรับผดิชอบภาพรวม : ส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ตอ.   
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : 1. น.ส. เพชรรัตน์ พรหมทอง    ผู้ก ากับดูแล : ผศ.สมศักดิ์ ผลภักด ี
ต าแหน่ง : หน.ส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ตอ.      ต าแหน่ง : รองอธิการบด ี
โทร : 081-883-4402        โทร : 081-821-7329 
e-mail : phetann@hotmail.com       e-mail : s.phon2011@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบภาพรวม : 2. น.ส. วรรณศริิ หิรญัเกิด 
โทร : 099-782-6899 
e-mail : wannasiri_hi@rmutto.ac.th 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 146 

เรื่องท่ี 3 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย.62 - 31 พ.ค. 63)  (ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA) 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
    0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                          1.51-2.50 ต้องปรับปรุง                                    2.51-3.50 พอใช ้

3.51-4.50 ดี                                                4.51-5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 

ไม่
บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 1 การปฏบิัติหนา้ที ่
i1 บุคลากรในหนว่ยงานของ
ท่าน ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กบัผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วน
ตัวอยา่งเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i3 บุคลากรในหนว่ยงานของ
ท่าน มีพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i4 บุคลากรในหนว่ยงานของ
ท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จากผู้มาติดต่อเพือ่แลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i5 นอกเหนือจากการรับจาก
ญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสตา่งๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหก้ันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แล้ว บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i6 บุคลากรในหนว่ยงานของ
ท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคล ภายนอก หรือ
ภาคเอกชน เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 147 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

i8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ย
งบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

i9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ย
งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ทา่น มีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อ านาจ 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i14 ท่านได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยา่ง
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 148 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี
การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i16 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชา
สั่งการให้ท าธุระสว่นตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i17 ท่านเคยถกูผู้บังคับบัญชา
สั่งการให้ท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

i18 การบรหิารงานบุคคลของ
หน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

ตัวชี้วดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตวั 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด  
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

i20 ขั้นตอนการขออนญุาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

i21 ถ้าต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการขอ
อนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

i22 บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มกีารน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอยา่งถูกต้องจาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 149 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

i23 ท่านรู้แนวปฏบิัติของ
หน่วยงานของท่าน เกีย่วกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

i24 หน่วยงานของท่าน มีการ
ก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สนง.

ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน ์

ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติ 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่านให้
ความส าคัญ กบัการต่อตา้นการ
ทุจริตมากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 

i27 ปัญหาการทจุริตใน
หน่วยงานของท่านได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการ
น าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพือ่ป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากนอ้ย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้ม
การทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ทา่นมี
ความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.ตสน. 



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 150 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
e1 เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่
ท่านติดต่อ ปฏบิัติงาน/
ให้บริการแก่ทา่น ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ 
หรือไม่ 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

ตัวชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ทา่นติดต่อมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์



                                                                                                                                               QA-RMUTTO  
 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 27 กุมภาพันธ์ 2563                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 151 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

e8 หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่  
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมาก
น้อยเพียงใด หลักฐาน  

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหนา้ที่ใน
หน่วยงาน หรือไม่ หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์

ตัวชี้วดัที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
e11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่
ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บรกิาร
ให้ดีขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ หลักฐาน 

           อธิการบดี/ 
ผอ.สวส. 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหนว่ยงานให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้นมากน้อยเพียงใด
หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 152 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วดัย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
o1 โครงสร้าง 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o2 ข้อมูลผู้บริหาร 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o3 อ านาจหน้าที ่
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o5 ข้อมูลการติดต่อ 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักฐาน 
 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
การประชาสัมพันธ ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ ์
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
การปฏิสมัพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
o9 Social Network 
หลักฐาน 

           ผช.อุไรวรรณ/
หน.งาน

ประชาสัมพันธ ์
ตัวชี้วดัย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงานประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กอง

นโยบายและ
แผน 

o11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน  
 หลักฐาน 
 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กอง

นโยบายและ
แผน 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 153 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

o12 รายงานผลการด าเนิน
ประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กอง

นโยบายและ
แผน 

การปฏบิัตงิาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/ 
ผอ.สวส. 

o16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.สอ. 

o17 E-Service 
หลักฐาน 

           อธิการบดี/ 
ผอ.สวส. 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

o19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

o20 รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
o21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสด ุ
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจา้งหรือการจัดหา
พัสด ุ
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 154 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กองคลัง 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o28 รายงานผลการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

ตัวชี้วดัย่อยที ่9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 
ตัวชี้วดัย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
o34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 155 

ตัวชี้วดั (KPI) เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วดั/

ผู้รับผิดชอบ 
6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเส่ียง
การทุจริตประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

แผนป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัตกิารป้องกัน
การทุจริต ประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการปอ้งกันการ
ทุจริตประจ าป ีรอบ 6 เดือน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

ตัวชี้วดัย่อย 10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
หลักฐาน 

           รองฯสมศักดิ/์
ผอ.กบ. 
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ประเด็นที่ 1.5 ตัวชี้วัด ITA 156 

เรื่องที่ 4 ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานตามคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ส านักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช  (ประเด็นที่ 1.5 ตัวช้ีวัด ITA) 

 

 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที ่     /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

.............................................. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบและกลไกตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานของส านักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
คณบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 
หัวหน้าส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ตอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระบบ 
๒. พิจารณามอบหมายให้มีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามล าดับ 
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตามการ

ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)ของมหาวิทยาลัย 
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๔. ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัด 

รองอธิการบดีก ากับ ดูแลด้านบริหารและแผน   เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๒.๑  ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน  เป็นกรรมการ 
๒.๒.๒ รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กองทุกท่าน เป็นกรรมการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด 
นางสาว      เป็นกรรมการ 
นางสาว   เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นางสาว    เป็นกรรมการ 
นาย    เป็นกรรมการ 
นางสาว เป็นกรรมการ 
นางสาว      เป็นกรรมการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของมหาวิทยาลัย 
๒. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ให้เป็นไปตามระบบหรือตามแผน 
๓. ด าเนินการให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
๔. จัดเก็บ/สนับสนุนข้อมูล และรายงานข้อมูลการการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
๕. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
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๖. เสนอแนะแต่งต้ังคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน กลไกและ
วิธีการให้การจัดท ารายงานการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการประสานงาน 
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง   เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี/หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการทุกท่าน เป็นกรรมการ 
นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด   เป็นกรรมการ 
นางสาวณฐภัทร  อัตกลับ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี ้
๑. ประสานงานให้การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน

ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตาม
ระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทที่ 10 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนที่ 2 

(OKRs RMUTTO) 
ระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 2.1 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (OKRs) ระดับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 2.2  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (OKRs) ระดับหน่วยงาน/บุคคล 
ตารางแสดงการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (OKRs) ระดับมหาวิทยาลัย 

OKRs ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
OKRs ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 
ระหว่างวันที่ 25 – 26  ธันวาคม 2562   

คณบดี 
รองคณบดี 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 

ท าความรู้จัก OKRs  
- (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ส าหรับ 
พ.ศ. 2563-2565 (สกสว & สอวช) 
- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-
2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 

OKRs ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 2  
วันที่ 13 มกราคม 2563 
 

ผู้บริหาร 
คณบดี 

รองคณบดี 
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่ 

ท าความรู้จัก OKRs และ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ 
- (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ส าหรับ 
พ.ศ. 2563-2565 (สกสว & สอวช) 
- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-
2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 

OKRs ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 3  
วันที่ 28 มกราคม 2563 
 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่ม รองอธิการบดี ด้าน
บริหารและแผน 
- กลุ่ม รองอธิการบดี ด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 
- กลุ่ม รองอธิการบดี ด้าน
วิชาการ 

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และก าหนดแผนงาน/
โครงการ 
- (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ ส าหรับ 
พ.ศ. 2563-2565 (สกสว & สอวช) 
- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-
2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
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ตารางแสดงการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (OKRs) ระดับหน่วยงาน 
OKRs ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

OKRs ระดับหน่วยงาน รอบท่ี 1  
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563  

คณะ/หน่วยงาน ท าความรู้จัก OKRs และ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ 
- การก าหนดเป้าหมายและตั้งผลสัมฤทธิ์
ส าคัญระดับหน่วยงาน 
 

OKRs ระดับหน่วยงาน/บุคคล รอบท่ี 2  
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563   

คณะ/หน่วยงาน ท าความรู้จัก OKRs และ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ 
- การก าหนดเป้าหมายและตั้งผลสัมฤทธิ์
ส าคัญระดับบุคคล 
 

OKRs ระดับบคุคล รอบท่ี 3  
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563   

คณะ ผ่านการประชุม กปม. มอบให้คณบดี
ถ่ายทอดให้บุคลากรจัดท า OKRs รายบุคคล 
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ภาคผนวก 
เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
3. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
5. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
6. ประเด็นถาม/ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่ ระหว่างวันท่ี15 May - 4 June 2019 
7. 10 ประเด็นตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ฉบับใหม่ ที่สภามหาวิทยาลัยควรรู้  
8. แบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดยกกอ.) 
9. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
10. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563-2565 
11. (ร่าง) คู่มือการประเมินตนเองก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
12. ตัวชี้วัดส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก(กตส.) 
13. คู่มือ ITA 2020 
14. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
15. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
16. (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (Objectives and Key Results OKR)ส าหรับ พ.ศ. 2563-2565 
17. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 
18. OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
19. OKR vs. KPI ต่างกันอย่างไร อะไรดีกว่ากัน 
20. คุณเข้าใจ “OKR” ดีแค่ไหน 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 


