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คํานํา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยเป'นหน�วยงานสนับสนุนและประสานงานด-านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให-การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป'นมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทําคู�มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนโดยถือว�าการประกันคุณภาพภายใน เป'นส�วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีจะต-องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยใช-หลักเกณฑ8ตามคู�มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป'นแนวทางปฏิบัติเพ่ือส�งเสริมสนับสนุน พัฒนา 
การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให-เกิดคุณภาพอย�างแท-จริง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภักรําไพพรรณี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป'นหน�วยงานสนับสนุน ประสานงานด-านวิชาการ อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีให-
เป'นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
 
ประวัติความเป8นมา 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให-มีคุณภาพและได-มาตรฐานเป'นท่ียอมรับของสังคม 
เป'นสิ่งสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งต-องคํานึงถึงและดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือแสดง
ศักยภาพให-เป'นท่ียอมรับตามพันธกิจของแต�ละสถาบัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป'นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย8ให-มีคุณภาพสูงข้ึน ด-านองค8ความรู-ศาสตร8ของแต�ละสาขาให-มีความรู- 
ความสามารถวิเคราะห8 สังเคราะห8 และประยุกต8นําความรู-ไปใช-อย�างชาญฉลาดเพ่ือส�งเสริมและ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตลอดไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได-ได-เปFดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาดังนี้ 

พ.ศ. 2541 หลักสูตรครุศาสตร8มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2543 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร8เพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2545 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
พ.ศ. 2547  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2549 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร8ศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
พ.ศ. 2553 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2554 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท-องถ่ิน 
พ.ศ. 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร 

หลัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และเปFดสอนอย�างต�อเนื่องจนมาถึงปGจจุบัน  
 การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาในช�วงเริ่มต-นระหว�างป" พ.ศ. 2541 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 
ข้ึนกับหน�วยงานบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี ต�อมาเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 
สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได-ยกฐานะเป'นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งตามโครงสร-างของมหาวิทยาลัยไม�มีหน�วยงานบัณฑิต
วิทยาลัย จึงประกาศจัดต้ังให-หน�วยงาสนบัณฑิตศึกษาเป'นหน�วยงานหนึ่งในกองบริการการศึกษา 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต� พ.ศ. 2547 
 จากการดําเนินงานในรูปของหน�วยงานบัณฑิตศึกษาตามภาระงาน ได-ขยายตัวมากข้ึนท้ัง
ด-านจํานวนนักศึกษา หลักสูตร งบประมาณ ปริมาณงานด-านวิชาการ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัด
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให-สามารถตอบสนองต�อการพัฒนาท-องถ่ินเพ่ิมข้ึน แต�การ
ดําเนินการ  ในรูปของหน�วยงานบัณฑิตศึกษาท่ีผ�านมาประสบปGญหาหลายประการโดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองความต-องการของท-องถ่ินและสังคมขาดทิศทาง 
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีชัดเจน ท้ังนี้ เนื่องจากเป'นเพียงหน�วยงานย�อยในกองบริการการศึกษา
เท�านั้น จึงยังไม�มีความชัดเจนและศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จึงต-องทบทวนการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแบบเดิม
เ พื่อความชัด เจนและความคล�องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให-มี
คุณภาพมาตรฐานเพ่ือให-บรรลุตามนโยบายและเปIาหมายของมหาวิทยาลัย 
 ด-วยเหตุผลดังกล�าวมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงมีความจําเป'นต-องจัดทําโครงการ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือปรับเปลี่ยน “หน�วยงานบัณฑิตศึกษา” ซ่ึงเป'นหน�วยงานหนึ่งในกองบริการ
การศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี ในปGจจุบันรับการอนุมัติให-เป'นหน�วยงาน “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะ
เทียบเท�าคณะ เพ่ือให-สามารถดําเนินงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน8 และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได-อย�างชัดเจน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน4 พันธกิจ อัตลักษณ4 
 
 ปรัชญา  
 จัดการบัณฑิตอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ีอการพัฒนาท-องถ่ิน 
 
 วิสัยทัศน4 
 สนับสนุนและประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให-มีคุณภาพและ
มาตรฐานตอบสนองความต-องการของสังคม 
 
 พันธกิจ 
 1. ประสานจัดการศึกษา กํากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. ให-บริการทางการศึกษาแก�นักศึกษา อาจารย8 และบุคลากร 
 3. สนับสนุนงานวิจัยและเผยแพร�ตีพิมพ8ระดับชาติ และนานาชาติ 
 4. ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท-องถ่ิน 
 
 อัตลักษณ4 
 บัณฑิตย�อมฉลาดจัดการ 
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วัตถุประสงค4 และนโยบาย 
 
 วัตถุประสงค4  
 1. เพ่ือสร-างความร�วมมือ ประสานงานกับหน�วยงานท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให-มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือกํากับ ควบคุมมาตรฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู�ความเป'นเลิศทางวิชาการ
ท้ังด-านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือให-งานวิทยานิพนธ8 หรือการศึกษาอิสระ มีคุณภาพและสอดคล-องกับนโยบายด-าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยของประเทศ ทันต�อความก-าวหน-าทางวิชาการ 
 4. เพ่ือให-การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือให-บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก�สังคมและชุมชน 
 
 นโยบาย  
 ส�งเสริมสนับสนุน การดําเนินงานตามพันธกิจให-บรรลุวัตถุประสงค8 ปรัชญาและวิสัยทัศน8 
โดยส�งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว�าปริญญาตรีให-ได-มาตรฐานตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย8ในวิชาชีพ 
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โครงสร=างการจัดการองค4กรบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โครงสร-างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด-วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป'น
ผู-บังคับบัญชาร�วมกับรองคณบดีฝMายต�าง ๆ โดยมีหัวหน-าสํานักงานคณบดี รับผิดชอบงานในสํานักงาน
คณบดี ซ่ึงประกอบด-วยหัวหน-างานวิชาการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหาร และงานพัฒนา
นักศึกษาส�วนการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู�กับคณะกรรมการประจําหลักสูตรของแต�ละหลักสูตร 
ดังแผนภูมิโครงสร-างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
  

คณะกรรมการประจํา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดี 

หัวหน-าสํานักงาน 

รองคณบดี รองคณบดี 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ�มงานวิชาการ กลุ�มงานนโยบายและแผน กลุ�มงานบริหาร กลุ�มงานพัฒนานักศึกษา 

- งานคุณภาพมาตรฐาน 
- งานหลักสูตรและแผน 
  การเรียน 
- งานรับนักศึกษา 
- งานสอบนักศึกษา 
- งานวิทยานิพนธ8และ   
  ภาคนิพนธ8 
- งานเผยแพร�ผลงาน

วิชาการ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานโครงการ 
- งานพัฒนาและประกัน

คุณภาพ 
- งานควบคุมภายใน 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานประชุม อบรม 

สัมมนา 
- งานประชาสัมพันธ8 

- งานปฐมนิเทศ 
- งานแนะแนวนักศึกษา 
- งานศิษย8เก�า 

โครงสร=างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรปฏิบัติงานในป"การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 
กรกฎาคม 2559) ดังต�อไปนี้ 
 
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. รองศาสตราจารย8พอพันธ8  สุทธิวัฒนะ (วันท่ี 21 มิถุนายน ถึง 18 ธันวาคม 2558) 
 2. รองศาสตราจารย8ชัยยนต8  ประดิษฐศิลปS  (วันท่ี 13 มกราคม ถึง 11 กรกฎาคม 2559) 
 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. รองศาสตราจารย8ชัยยนต8  ประดิษฐศิลปS  (วันท่ี 7 สิงหาคม ถึง 18 ธันวาคม 2558) 
 2. อาจารย8ขวัญศิริ  เจริญทรัพย8  (วันท่ี 7 สิงหาคม ถึง 18 ธันวาคม 2558) 
 3. อาจารย8ขวัญศิริ  เจริญทรัพย8  (วันท่ี 27 มกราคม ถึง 11 กรกฎาคม 2559) 
 
ผู=ช�วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. อาจารย8จําลอง  แสนเสนาะ  (วันท่ี 7 สิงหาคม ถึง 18 ธันวาคม 2558) 
 2. อาจารย8พรทิวา  อาชีวะ (วันท่ี 7 สิงหาคม ถึง 18 ธันวาคม 2558) 
 3. อาจารย8จําลอง  แสนเสนาะ  (วันท่ี 27 มกราคม ถึง 11 กรกฎาคม 2559) 
 4. อาจารย8พรทิวา  อาชีวะ  (วันท่ี 27 มกราคม ถึง 11 กรกฎาคม 2559) 
 
รักษาการหัวหน=าสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. นางกาญจลักษณ8  พรรครัตน8   
 
เจ=าหน=าท่ีประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. นางกาญจลักษณ8  พรรครัตน8 กลุ�มงานนโยบายและแผน 
 2. นางสาวศิริพร  สร-อยศรี กลุ�มงานวิชาการ 
 3. นางธัญพิชชา  นิ่มนวล กลุ�มงานบริหาร 
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 1. หน�วยงานแต�งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด-านประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหน-าท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประสานงานกับหน�วยงาน
ภายนอกให-เป'นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพ่ือใช-กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให-มีประสิทธิภาพภายใต-กรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

 3. ดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป'นส�วนหนึ่งของกระบวนการ
บริการการศึกษา 

 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเชื่อมโยงให-เกิดคุณภาพในการปฏิบัติต้ังแต�ระดับ
หน�วยงานสนับสนุนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
 5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช-เทคโนโลยีสารสนเทศเป'นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาให-สามารถตอบสนองต�อระบบประกันคุณภาพท้ังระบบ 
 6. พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภายในและหน�วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. ส�งเสริมให-มีการเผยแพร�ข-อมูลข�าวสาร จัดให-มีส�วนร�วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาให-กับบุคลากร 
 8. ส�งเสริมการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน มาใช-พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 
 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยระบบ Che QA Online 
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บทท่ี 2 
ระบบการประกันคุณภาพ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
การประกันคุณภาพภายใน จะดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยร�วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกําหนดให-สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษามีหน-าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ท่ีสอดคล-องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแผนการศึกษาแห�งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความ
เป'นอิสระและความเป'นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว�าด-วยการจัดต้ัง
สถานศึกษาแต�ละแห�งและกฎหมายท่ีเก่ียวข-อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน-าท่ี
ร� วม กับสถานศึกษาจัด ให- มี ระบบการประกัน คุณภาพภายในเ พ่ือส� ง เสริ ม สนับสนุน ให-
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย�างต�อเนื่อง อย�างไรก็
ตามก�อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได-ตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได-จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาต้ังแต�ป" พ.ศ. 2539 เพ่ือ
เป'นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ ภายใต-หลักการสําคัญ 3 ประการ 
คือ การให-เสรีภาพทางวิชากร (Academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน 
(Institutional Autonomy) และความพร-อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากหน�วยงาน
ภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได- (Accountability) และความพร-อมของ
สถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากหน�วยงานภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได- (Accountability) 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได-ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สรุปโดยสังเขปดังนี้ 
 1. การดําเนินงานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ใช-รอบป"การศึกษา 
 2. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. คู�มือการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
 หน=าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 1. จัดทําเกณฑ8การประเมินตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. จัดทํารายงานประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 4. ดําเนินงานปรับแผนหรือปรับการทํางานตามข-อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก นํามาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 
 5. ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. สร-างความเข-าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก�บุคลากรทุกระดับอย�าง
ต�อเนื่อง 
 7. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแต�ละฝMาย ทํารายงาน
ประจําป" 
 8. เสนอความก-าวหน-า ปGญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก�
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 9. หน-าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข-องหรือท่ีได-รับมอบหมาย 
 
ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
  พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานให-เกิดคุณภาพโดยกําหนดนโยบาย เกณฑ8มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ 
  1.1 ปGจจัยนําเข-า (Input) 
  1.2 กระบวนการผลิต (Process) 
  1.3 ผลผลิต/ผลลัพธ8 (Output/Outcome) 
 2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
  พัฒนาระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยตนเองและรายงานการดําเนินงานตาม
เกณฑ8มาตรฐาน ตัวชี้วัดโดย 
  2.1 จัดกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือให-การปฏิบัติตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
  2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติจากภายนอก 
  2.3 ตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน 
 3. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 
  พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยและสนับสนุนส�งเสริมให-
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดย 
  3.1 การประเมินคุณภาพภายใน 
  3.2 จัดทําระบบการประเมิน 
  3.3 จัดทําเครื่องมือการประเมินนําผลการประเมินมาพิจารณาสนับสนุน ส�งเสริมให-มี
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย�างต�อเนื่อง 
  3.4 การประเมินภายนอกโดยองค8กรอิสระระดับประเทศ 
  3.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สภามหาวิทยาลัย นําผลการประเมินมาสนับสนุน
ส�งเสริมให-มีการปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

P - Plan 

D - Do C - Check 

A - Act 

 ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยได-นํา PDCA มาใช-ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มี 4 ข้ันตอนดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 แต�งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดําเนินงาน 
  1.2 กําหนดผู-รับผิดชอบตามตัวบ�งชี้ 
  1.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ 
 2. การปฏิบัติงานตามแผน (Do) 
  2.1 ประชุมสร-างความรู- ความเข-าใจ และชี้แจงบุคลากรเก่ียวกับระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
  2.2 จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 จัดทําเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน ตัวบ�งชี้ เพ่ือประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  2.4 ปะสานงานกับฝMายต�าง ๆ 
  2.5 กํากับติดตามการดําเนินงาน 
 3. การประเมิน ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) 
  3.1 คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดย
มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 
  3.2 เก็บรวบรวมข-อมูลผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวิเคราะห8จุดท่ีควร
พัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน (Act) 
  4.1 สรุปข-อมูลผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ให-ข-อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  4.2 ประชุมบุคลากรผู-ท่ีมีหน-าท่ีดูแลรับผิดชอบตลอดจนผู-ท่ีเก่ียวข-องเพ่ือร�วมกันพิจารณา
นําผลข-อมูลการประเมินมาปรับปรุงแก-ไขในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการในป"ต�อไป 
 
 
 
 
  

PDCA  cycle 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีหลัก  
การดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 
ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในส�วนของสายสนับสนุน ดังต�อไปนี้ 
 
 องค8ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค8 และแผนดําเนินการ 
  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 องค8ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
  2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
  2.2 ภาวะผู-นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู-บริหารหน�วยงาน 
  2.3 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู- 
  2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 องค8ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
  3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 องค8ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 องค8ประกอบท่ี 5 พันธกิจหลัก 
  5.1 ระดับความพึงพอใจของผู-รับบริการ 
  5.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
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บทท่ี 3 
องค4ประกอบ ตัวบ�งช้ี และเกณฑ4การประเมิน  

 
องค4ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค4 และแผนดําเนินการ 
 

หลักการ 
 

หน�วยงานสนับสนุนแต�ละแห�งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน-นท่ีอาจแตกต�างกัน ดังนั้น จึงเป'น
หน-าท่ีท่ีหน�วยงานจะกําหนดวิสัยทัศน8 แผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติการประจําป" ให-ชัดเจนและ
สอดคล-องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน-นของหน�วยงานท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาระยะยาว 15 ป" ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน8และแผนกลยุทธ8 มหาวิทยาลัยเปFดโอกาสให-มีส�วนร�วมของ
บุคลากรทุกหน�วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย และมีการถ�ายทอดวิสัยทัศน8และแผนกลยุทธ8ท่ีกําหนด
แล-วให-รับทราบท่ัวกันท้ัง อาจารย8 เจ-าหน-าท่ี นักศึกษา ตลอดจนผู-ท่ีมีส�วนได-ส�วนเสีย เช�น ผู-ปกครอง 
ชุมชน ผู-ใช-บริการ และสังคม โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  1.1            กระบวนการพัฒนาแผน    
ชนิดของตัวบ�งช้ี    กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
  หน-าท่ีหลักของหน�วยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร หรือ
สนับสนุนพันธกิจด-านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเป'นต-องมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของหน�วยงาน เพ่ือให-หน�วยงานดําเนินการสอดคล-องกับอัตลักษณ8หรือ
จุดเน-น มีคุณภาพ มีความเป'นสากล และเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน ดังนั้น หน�วยงานต-องกําหนด
วิสัยทัศน8 พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ8และแผนดําเนินงานเพ่ือเป'นแนวทางในการ
ดําเนินงาน   
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ8นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ8หรือจุดเน-นของหน�วยงาน
แล-ว จะต-องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข-องกับยุทธศาสตร8ด-านต�าง ๆ ของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ท้ังนี้เพ่ือให-การดําเนินงานของหน�วยงานเป'นไปอย�างมีคุณภาพเป'นท่ียอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต-องเหมาะสม   
 
เกณฑ4มาตรฐาน  

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ8ท่ีสอดคล-องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย โดยการมีส�วนร�วมของ
บุคลากร หน�วยงาน และได-รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําหน�วยงาน โดยเป'นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล-องกับปฏิญญาของ
หน�วยงานและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ8ของ หน�วยงาน ไปสู�ทุกหน�วยงานย�อยภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ8เป'นแผนปฏิบัติการประจําป"ครบตามพันธกิจของ

หน�วยงาน 
4. มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8 แผนปฏิบัติการประจําป" และค�าเปIาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ8และแผนปฏิบัติการประจําป" 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป"ครบตามพันธกิจของหน�วยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป"อย�างน-อยป"ละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต�อ คณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8 อย�างน-อยป"ละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข-อคิดเห็น และข-อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หน�วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ8และแผนปฏิบัติการประจําป" 
 

เกณฑ4การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข-อ 
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ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 
1. แผนกลยุทธ8 แผนปฏิบัติการประจําป"ท่ีครอบคลุมพันธกิจของหน�วยงาน 

 2. รายงานการวิเคราะห8ความสอดคล-องของแผนกลยุทธ8ของหน�วยงานกับนโยบาย จุดเน-น 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส�วนร�วมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ8 
4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว�าแผนกลยุทธ8ได-รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน 
5. เอกสารหลักฐานการถ�ายทอดแผนกลยุทธ8ระดับหน�วยงาน ไปสู�ทุกหน�วยงานย�อยภายใน 
6. รายละเอียดตัวบ�งชี้ และค�าเปIาหมายของตัวบ�งชี้ตามแผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป"  
7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป" 
8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป" 
9. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวบ�งชี้ต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา 
10. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8อย�างน-อยป"ละ 1 ครั้ง 
11. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8ต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน เพ่ือพิจารณา (ให-ความเห็น) 
12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ข-อคิดเห็น และข-อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หน�วยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ8และแผนปฏิบัติการประจําป" 
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องค4ประกอบท่ี  2  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
 

หน�วยงานสนับสนุนต-องให-ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจํา
หน�วยงานทําหน-าท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหน�วยงานให-มีประสิทธิภาพ หน�วยงานสนับสนุน
จะต-องบริหารจัดการด-านต�าง ๆ ให-มีคุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข-อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เปIาหมายท่ีกําหนดไว-โดยใช-หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้
ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ภาวะผู-นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู-บริหารหน�วยงาน  
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู-  
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1            ระบบการพัฒนาบุคลากร   
ชนิดของตัวบ�งช้ี          กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถ-าหน�วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองค8กร มุ�งม่ัน 
ต้ังใจปฏิบัติหน-าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผู-บริหารมีการมอบหมายงานให-กับผู-ใต-บังคับบัญชาตามศักยภาพ 
ความถนัด ความสนใจของแต�ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให-อยู�กับองค8กร
ตลอดไป 
 

เกณฑ4มาตรฐาน 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห8ข-อมูลเชิงประจักษ8 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให-เป'นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีสร-างขวัญและกําลังใจให-บุคลากรสามารถทํางานได-อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให-บุคลากรนําความรู-และทักษะท่ีได-จากการพัฒนามาใช-ในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข-อง 
5. มีการให-ความรู-ด-านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให-บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑ4การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข-อ 
 
 

ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 
1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห8ข-อมูลเชิงประจักษ8 
2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให-เป'นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. โครงการ กิจกรรม สวัสดิการ สร-างขวัญและกําลังใจให-บุคลากรสามารถทํางานได-อย�างมี

ประสิทธิภาพ       
4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงระบบการติดตามให-บุคลากรนําความรู-และทักษะท่ีได-จากการ

พัฒนามาใช-ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข-อง   
5. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการให-ความรู-ด-านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให-

บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. เอกสารหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ 

การพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2       ภาวะผู=นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู=บริหารหน�วยงาน  
ชนิดของตัวบ�งช้ี     กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
 ปGจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อความเจริญก-าวหน-าของหน�วยงาน คือ คณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน และผู-บริหารทุกระดับของหน�วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ
ผู-บริหารมีวิสัยทัศน8เป'นผู-นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต�อสังคม รักความก-าวหน-า ดูแลบุคลากร
อย�างดี เปFดโอกาสให-บุคคลภายนอกหน�วยงานเข-ามามีส�วนร�วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก-ปGญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของหน�วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต-อง จะ
ส�งผลให-มหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร8หรือกลยุทธ8ได-อย�างรวดเร็ว 
 

เกณฑ4มาตรฐาน 
  1. คณะกรรมการประจําหน�วยงานปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ-วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ8ท่ีกําหนดล�วงหน-า 
  2. ผู-บริหารมีวิสัยทัศน8 กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ�ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ8 มีการนําข-อมูลสารสนเทศเป'นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน�วยงาน 
  3. ผู-บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน�วยงานไปยังบุคลากรในหน�วยงาน 
  4. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรในหน�วยงานมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ให-อํานาจใน
การตัดสินใจแก�บุคลากรตามความเหมาะสม 
   5. ผู-บริหารถ�ายทอดความรู-และส�งเสริมพัฒนาผู-ร�วมงาน เพ่ือให-สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค8ของหน�วยงานเต็มตามศักยภาพ 
  6. ผู-บริหารบริหารงานด-วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน8ของหน�วยงานและผู-มีส�วนได-
ส�วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําหน�วยงานประเมินผลการบริหารงานของผู-บริหาร และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป'นรูปธรรม 

 

เกณฑ4การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข-อ 

 

 
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 
 1. รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดของคณะกรรมการประจําหน�วยงาน 
และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหน�วยงานตามหลักเกณฑ8ท่ีกําหนดล�วงหน-า 
 2. เอกสารเก่ียวกับวิสัยทัศน8 ทิศทางการดําเนินงาน ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ8 
และเอกสารการถ�ายทอดวิสัยทัศน8 ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ8 ไปยังบุคลากรทุกระดับ 
 3. เอกสารหลักฐานการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายโดย
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ผู-บริหาร รวมท้ังเอกสารการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน�วยงานไปยังบุคลากรใน
หน�วยงาน 
 4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให-เห็นว�าผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรในหน�วยงานมีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการ ให-อํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให-เห็นว�าผู-บริหารถ�ายทอดความรู-และส�งเสริมพัฒนาผู-ร�วมงาน 
เพ่ือให-สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค8ของหน�วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 6. เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินงานของผู-บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 7. ผลการประเมินผลการบริหารงานของหน�วยงาน โดยคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ
เอกสารการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป'นรูปธรรมโดยผู-บริหาร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3   การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู=       
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
  มาตรฐานการอุดมศึกษาข-อท่ี 3 กําหนดให-หน�วยงานมีการสร-างและพัฒนาสังคมฐานความรู-
และสังคมแห�งการเรียนรู-  ซ่ึงต-องมีการจัดการความรู-เพ่ือมุ�งสู�หน�วยงานแห�งการเรียนรู-  โดยมีการ
รวบรวมองค8ความรู-ท่ีมีอยู�ในหน�วยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให-เป'น
ระบบ เพ่ือให-ทุกคนในหน�วยงานสามารถเข-าถึงความรู-และพัฒนาตนเองให-เป'นผู-รู-รวมท้ังปฏิบัติงานได-
อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะส�งผลให-หน�วยงานมีความสามารถในเชิงแข�งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู-ในสถาบัน ประกอบด-วย การระบุความรู- การคัดเลือก การรวบรวม  การจัดเก็บ
ความรู- การเข-าถึงข-อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู-  ท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน  การสร-าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู-ภายในหน�วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช-
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู-ในหน�วยงานให-ดียิ่งข้ึน 
 

เกณฑ4มาตรฐาน   
  1. มีการกําหนดประเด็นความรู-และเปIาหมายของการจัดการความรู-ท่ีสอดคล-องกับแผนกลยุทธ8
ของหน�วยงาน 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุ�มเปIาหมายท่ีจะพัฒนาความรู-และทักษะอย�างชัดเจนตามประเด็น
ความรู-ท่ีกําหนดในข-อ 1 

3. มีการแบ�งปGนและแลกเปลี่ยนเรียนรู-จากความรู- ทักษะของผู-มีประสบการณ8ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค-นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู-ท่ีกําหนดในข-อ 1 และเผยแพร�ไปสู�บุคลากร
กลุ�มเปIาหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู-ตามประเด็นความรู-ท่ีกําหนดในข-อ 1 ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�ง
เรียนรู-อ่ืนๆ ท่ีเป'นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย�างเป'นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป'นลายลักษณ8
อักษร (Explicit Knowledge) 
  5. มีการนําความรู-ท่ีได-จากการจัดการความรู-ในป"การศึกษาปGจจุบันหรือป"การศึกษาท่ีผ�านมา 
ท่ีเป'นลายลักษณ8อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู- ทักษะของผู-มีประสบการณ8ตรง 
(Tacit Knowledge) ท่ีเป'นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช-ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ4การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข-อ 
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ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 
1. เอกสารแสดงการกําหนดประเด็นความรู- เปIาหมายของการจัดการความรู- และบุคลากร

กลุ�มเปIาหมายท่ีสอดคล-องกับแผนกลยุทธ8ของหน�วยงานและมหาวิทยาลัย 
2. โครงการ/กิจกรรมการแบ�งปGนและแลกเปลี่ยนเรียนรู- จากความรู- ทักษะของผู-มี

ประสบการณ8ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค-นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู-ท่ีกําหนด และ
เอกสารการเผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปIาหมายท่ีกําหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรู-ตามประเด็นท่ีกําหนดและเผยแพร�ออกมาเป'นลายลักษณ8
อักษร (Explicit Knowledge) 

4. เอกสารหลักฐานการนําความรู-ท่ีได-จากการจัดการความรู-ท่ีเป'นลายลักษณ8อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู-ทักษะของผู-มีประสบการณ8ตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเป'นแนวปฏิบัติ
ท่ีดีมาปรับใช-ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4   ระบบบริหารความเส่ียง  
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี   
  เพ่ือให-หน�วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปGจจัย กิจกรรมและ 
กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป'นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม�ใช�ตัวเงิน เช�น 
ชื่อเสียงและการฟIองร-องจากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ-มค�า) เพ่ือให-ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ใน
ระดับท่ียอมรับและควบคุมได- โดยคํานึงถึงการเรียนรู-วิธีการปIองกันจากการคาดการณ8ปGญหาล�วงหน-า 
และโอกาสในการเกิดเพ่ือปIองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปGญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต�อ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให-ม่ันใจว�าระบบงานต�าง ๆ มีความพร-อมใช-งาน มีการปรับปรุงระบบอย�างต�อเนื่อง 
และทันต�อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปIาหมายของหน�วยงาน ตามยุทธศาสตร8หรือกลยุทธ8เป'นสําคัญ 
 

เกณฑ4มาตรฐาน   
1. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู-บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหน�วยงานร�วมเป'นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะห8และระบุความเสี่ยงและปGจจัยท่ีก�อให-เกิดความเสี่ยงอย�างน-อย 3 ด-านตามบริบท

ของหน�วยงาน จากตัวอย�างต�อไปนี้ 
 - ความเสี่ยงด-านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี 
 - ความเสี่ยงด-านยุทธศาสตร8 หรือกลยุทธ8ของหน�วยงาน 
 - ความเสี่ยงด-านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด-านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ                 
 - ความเสี่ยงด-านบุคลากรและความเสี่ยงด-านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ8ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได-จากการ
วิเคราะห8ในข-อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต�อคณะกรรมการ

ประจําหน�วยงาน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย�างน-อยป"ละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมินและข-อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน�วยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช-ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห8ความเสี่ยงในรอบป"ถัดไป 

หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะเท�ากับ 0 หากพบว�าเกิดเหตุการณ8ร-ายแรงข้ึนภายใน
หน�วยงานในรอบป"การประเมินท่ีส�งผลกระทบต�อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผู-รับบริการ 
หรือต�อชื่อเสียงภาพลักษณ8 หรือต�อความม่ันคงทางการเงินของหน�วยงาน  อันเนื่องมาจากความ
บกพร�องของหน�วยงาน  ในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือป(จจัยเส่ียงท่ีไม�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
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ตัวอย�างความเส่ียงร=ายแรงท่ีให=ผลประเมินเป8นศูนย4 (0) คะแนน เช�น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร-ายร�างกายหรือจิตใจอย�างรุนแรงของบุคลากรภายในหน�วยงาน 

ท้ังๆ ท่ีอยู�ในวิสัยท่ีหน�วยงานสามารถปIองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ8ท่ีเกิดข้ึนได- แต�ไม�พบ
แผนการจัดการความเสี่ยง หรือไม�พบความพยายามของหน�วยงานในการระงับเหตุการณ8ดังกล�าว 

2. หน�วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ8ท่ีไม�ดี อันเนื่องมาจากปGจจัยต�าง ๆ เช�น 
บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป'นข�าว
ปรากฏให-เห็นตามสื่อต�างๆ เช�น หนังสือพิมพ8 ข�าว online เป'นต-น 

3.  หน�วยงานขาดสภาพคล�องในด-านการเงิน จนทําให-ไม�สามารถปฏิบัติงานได- ส�งผลกระทบ
ต�อผู-รับบริการอย�างรุนแรง 
  การไม�เข=าข�ายท่ีทําให=ผลการประเมินได=คะแนนเป8นศูนย4 (0) ได=แก� 

1. หน�วยงานมีการวิเคราะห8และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปIองกันหรือมีแผนรองรับ
เพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให-เกิดเรื่องร-ายแรงดังกล�าวไว-ล�วงหน-าและดําเนินการตาม
แผน 

2. เป'นเหตุสุดวิสัยอยู�นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปIองกัน) ของ
หน�วยงาน 

3. เหตุการณ8ร-ายแรงดังกล�าวมีความรุนแรงท่ีลดน-อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได-
กําหนดไว-ล�วงหน-า 

 

เกณฑ4การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข-อ 

 
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 

1. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหน�วยงาน 
2. เอกสารการวิเคราะห8และระบุความเสี่ยง และปGจจัยท่ีก�อให-เกิดความเสี่ยงของหน�วยงาน 
3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของ

หน�วยงาน 
4. แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง 
5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเอกสาร หรือ

รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ต�อ
คณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน และข-อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา
หน�วยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช-ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห8ความเสี่ยงในรอบป"ถัดไป 
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องค4ประกอบท่ี 3  การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 
 

การเงินและงบประมาณเป'นสิ่งท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของหน�วยงานสนับสนุน ไม�ว�าแหล�งเงินทุนของ
หน�วยงานสนับสนุนจะได-มาจากงบประมาณแผ�นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได-ของ
หน�วยงาน เช�น ค�าหน�วยกิต ค�าธรรมเนียม ค�าบํารุงการศึกษาต�าง ๆ ของนักศึกษา รายได-จากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ ค�าเช�าทรัพย8สิน ฯลฯ ผู-บริหารหน�วยงานจะต-องมีแผนการใช-เงินท่ีสะท-อนความ
ต-องการใช-เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ8และแผนปฏิบัติงานประจําป"ของหน�วยงานได-อย�างมี
ประสิทธิภาพ ทําความเข-าใจกับการวิเคราะห8ทางการเงิน เช�น ค�าใช-จ�ายท้ังหมดต�อจํานวนศึกษา 
ทรัพย8สินถาวรต�อจํานวนนักศึกษา ค�าใช-จ�ายท่ีหน�วยงานใช-สําหรับการผลิตบัณฑิตต�อหัว จําแนกตามกลุ�ม
สาขา รายได-ท้ังหมดของหน�วยงานหลังจากหักงบ (ค�าใช-จ�าย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจ�าย ร-อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได-หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจ
ทุกอย�างครบถ-วน สิ่งถูกต-อง ใช-เม็ดเงินอย�างคุ-มค�า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน8สูงสุด โดยพิจารณา
จากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
 หน�วยงานจะต-องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย�างมีประสิทธิภาพจะต-องมีแผนกล
ยุทธ8ทางด-านการเงิน ซ่ึงเป'นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล�งเงินทุนต�าง ๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ8
ของสถาบันให-สามารถดําเนินการได-  มีการวิเคราะห8รายได-ค�าใช-จ�ายของการดําเนินงาน ท้ังจาก
งบประมาณแผ�นดินและเงินรายได-อ่ืน ๆ ท่ีหน�วยงานได-รับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอย�างเป'นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใช-เ งินอย�างมี
ประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต-องแสดงรายละเอียดการใช-จ�ายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรม
เพ่ือให-สามารถวิเคราะห8สถานะทางการเงินและความม่ันคงของหน�วยงานได- 
 

เกณฑ4มาตรฐาน  
  1. มีนโยบายและแผนทางการเงินท่ีระบุแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด-านการเงิน หลักเกณฑ8
การจัดสรร และการวางแผน การใช-เงินอย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได- 

2. มีงบประมาณประจําป"ท่ีสอดคล-องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจและการพัฒนา
หน�วยงาน และบุคลากร 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป'นระบบและรายงานต�อคณะกรรมการประจํา
หน�วยงานอย�างน-อยป"ละ 2 ครั้ง 

4. มีการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการวิเคราะห8ค�าใช-จ�าย และวิเคราะห8สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหน�วยงานอย�างต�อเนื่อง 

5. มีการตรวจติดตามการใช-เงินให-เป'นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
6. ผู-บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช-เงินให-เป'นไปตามเปIาหมายและนําข-อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช-ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ4การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข-อ 

  
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 

1. แผนการใช-จ�ายเงินท่ีสอดคล-องกับแผนกลยุทธ8ของหน�วยงาน ท่ีแสดงถึงแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด-านการเงิน หลักเกณฑ8การจัดสรร และการวางแผน การใช-เงินอย�างมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส ตรวจสอบได- 

2. เอกสารงบประมาณประจําป"ท่ีสอดคล-องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจและการพัฒนา
หน�วยงาน และบุคลากร 

3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงินต�อคณะกรรมการประจํา
หน�วยงานอย�างน-อยป"ละ 2 ครั้ง 

4. เอกสารหลักฐานการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการวิเคราะห8ค�าใช-จ�ายและวิเคราะห8
สถานะทางการเงิน และความม่ันคงของหน�วยงาน 



27 

 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

5. เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใช-เงินให-เป'นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ8ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใช-เงินให-เป'นไปตามเปIาหมายและเอกสารการนํา
ข-อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช-ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู-บริหารระดับสูง 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

องค4ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป'นปGจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของหน�วยงานสนับสนุน โดยต-องครอบคลุมท้ังปGจจัยนําเข-า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ8 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หน�วยงานสนับสนุนจะต-องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย�างต�อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู- เพ่ือให-เกิดนวัตกรรมด-าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป'นลักษณะเฉพาะของหน�วยงาน โดยพิจารณาจากตัวบ�งชี้
ดังต�อไปนี้ 

ตัวบ�งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

ตัวบ�งช้ี 4.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป'นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว-ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงหน�วยงาน
ต-องสร-างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของหน�วยงาน
ให-เป'นไปตามนโยบาย เปIาประสงค8 และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย มหาวิทยาลัยและ
หน�วยงานต-นสังกัด  ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข-อง และเปFดเผยต�อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเป'นแบบอย�างท่ีดี 
    การประกันคุณภาพภายใน ถือเป'นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต-อง
ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  โดยมีการสร-างจิตสํานึกให-เห็นว�าเป'นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพของงานตามพันธกิจ  ท้ังนี้เพ่ือเป'นหลักประกันแก�สาธารณชนให-ม่ันใจได-ว�า
หน�วยงานสามารถสร-างผลผลิตตามพันธกิจ มีคุณภาพ 

 
เกณฑ4มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล-องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน�วยงาน ต้ังแต�ระดับหน�วยงานย�อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให-ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู-บริหารสูงสุดของหน�วยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน�วยงานท่ีสอดคล-องกับพันธกิจของ
หน�วยงาน 

4. มีการดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ-วนประกอบด-วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป"ท่ีเป'นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และ จัดส�งหน�วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกําหนดเวลา  และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน�วยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส�งผลให-มีการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8ท่ีพัฒนาข้ึน 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให-ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสําหรับหน�วยงานต�างๆ
ภายในสถาบัน ตามพันธกิจท่ีหน�วยงานดูแลรับผิดชอบ 

7. มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกันคุณภาพระหว�างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร�วมกัน 

8. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด-านการประกันคุณภาพท่ีหน�วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร�
ให-หน�วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช-ประโยชน8 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

เกณฑ4การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข-อ 

 
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 
  1. เอกสารแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล-องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน�วยงาน ต้ังแต�ระดับหน�วยงานย�อย และรายงานผลดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

2. เอกสารนโยบายและการให-ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู-บริหารสูงสุดของหน�วยงาน 

3. รายชื่อตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของหน�วยงาน 
4. เอกสารหลักฐานการเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ   

คณะกรรมการประเมินของหน�วยงานต�อคณะกรรมการประจําหน�วยงาน 
5. แผนพัฒนาคุณภาพของหน�วยงาน 
6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานท่ีส�งผลให-มี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ8 
7. ระบบสารสนเทศท่ีให-ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
8. เอกสารหลักฐานการสร-างเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกันคุณภาพระหว�าง

มหาวิทยาลัย และเอกสาร/โครงการท่ีดําเนินกิจกรรมร�วมกัน 
9. แนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด-านการประกันคุณภาพ 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

องค4ประกอบที่ 5  พันธกิจหลัก 
 
หลักการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย เป'นหน�วยสนับสนุนและประสานงานด-านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานตามพันธกิจท่ีได-รับมอบหมาย 
 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 ระดับความพึงพอใจของผู-รับบริการ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1   ระดับความพึงพอใจของผู=รับบริการ  
ชนิดของตัวบ�งช้ี ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  

เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต�อผู-รับบริการ ซ่ึงถือเป'นภารกิจ
ของหน�วยงาน การตอบสนองดังกล�าวจะมีคุณภาพมากน-อยเพียงใด สามารถสะท-อนได-จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู-รับบริการ ท้ังประชาชนผู-มารับบริการ อาจารย8 นักศึกษา บุคลากร หรือ
หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

  1. ความพึงพอใจด-านกระบวนการ ข้ันตอนการให-บริการ 
2. ความพึงพอใจด-านเจ-าหน-าท่ีผู-ให-บริการ 

  3. ความพึงพอใจด-านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  4. ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให-บริการ 
 ดําเนินการโดยการเก็บข-อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู-รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 
เกณฑ4การประเมิน  
เกณฑ4ให=คะแนน ระดับความพึงพอใจของผู=รับบริการบัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนน 1 ผู-รับบริการบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจร-อยละ 49-50  
คะแนน 2 ผู-รับบริการบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจร-อยละ 51-60 
คะแนน 3 ผู-รับบริการบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจร-อยละ 61-70 
คะแนน 4 ผู-รับบริการบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจร-อยละ 71-80 
คะแนน 5 ผู-รับบริการบัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจร-อยละ 81 ข้ึนไป 

 
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 

1. หลักฐานหรือรายงานท่ีแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผู-รับบริการประจําป" 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู-รับบริการ 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  
ชนิดของตัวบ�งช้ี     ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี 
 เพ่ือให-หน�วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญท่ีสามารถสร-างประโยชน8ให-กับ

ผู-รับบริการหรือผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย ด-วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลายสอดคล-องกับความต-องการและความ
คาดหวังของผู-รับบริการรวมท้ังนําไปสู�การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ข้ันตอนท่ีเชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจต�าง ๆ 
ในการปฏิบัติมักมีผู-เก่ียวข-องเป'นผู-รับบริการ เป'นผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย หรือ เก่ียวข-องกับบุคลากรส�วน
ใหญ� ซ่ึงมีได-หลายกระบวนการ หลายลักษณะท่ีแตกต�างกันตามภารกิจของหน�วยงาน เช�น 
กระบวนการจัดทํางบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดประชุม เป'นต-น 

ข=อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง สิ่งท่ีเป'นปGจจัยสําคัญต�อ
ความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึน โดยต-องสอดคล-องกับความคาดหวังหรือความ
ต-องการของผู-รับบริการ หน�วยงานจึงนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเป'นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานต�อไป 

 

เกณฑ4มาตรฐาน 
   1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถ-วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงาน โดยมีการวิเคราะห8ความเชื่อมโยงระหว�าง
กระบวนการต�าง ๆ เพ่ือทําให-การดําเนินงานของหน�วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล-องกัน 
    2. มีการจัดทําหรือทบทวนข-อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)      
ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความต-องการของผู-รับบริการ 
   3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข-อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู�มือการปฏิบัติงาน พร-อมท้ังกําหนดผู-รับผิดชอบชัดเจน 
  4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู�มือการปฏิบัติงาน  
  5. มีการกํากับติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อผู-บริหาร 
 
เกณฑ4การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข-อ 
 
ข=อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ=างอิง 

1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการต�าง ๆ  
2.  คู�มือการปฏิบัติงาน 

  3.  ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารแสดงว�าได-กําหนดผู-รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  4.  เอกสารหลักฐานกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน   
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต�อผู-บริหาร  
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

แนวทางการคํานวณคะแนนการประเมินคุณภาพสายสนับสนุน 
 
วิธีคํานวณจะคํานวณโดยกําหนดค�าน้ําหนักให=กลับกลุ�มตัวบ�งช้ี 
ตัวอย�าง 
องค8ประกอบท่ี 1-4 กําหนดน้ําหนักท่ีร-อยละ 50 คือเม่ือคิดเป'นคะแนนเต็มเท�ากับ 2.5 คะแนน 
องค8ประกอบท่ี 5 กําหนดน้ําหนักท่ีร-อยละ 50 คือเม่ือคิดเป'นคะแนนเต็มเท�ากับ 2.5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ คือ  
1. ค�าคะแนนเฉลี่ยองค8ประกอบท่ี 1-4 เท�ากับ 4.15 (ค�าสมมุติ) 

(4.15 x 2.5)/5 = 2.075 คะแนน 
2. ค�าคะแนนเฉลี่ยองค8ประกอบท่ี 5 เท�ากับ 3.51 (ค�าสมมุติ) 

(3.51 x 2.5)/5 = 1.755 คะแนน 
 

ดังนั้นคะแนนการประเมินคุณภาพเท�ากับ 2.075+1.755 = 3.83 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

ปฎิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจําป�การศึกษา 2558 

(ต้ังแต� 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. ประชุมซักซ-อมความเข-าใจ และมอบหมายตามตัวบ�งชี้ของการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
สิงหาคม 2558 

2. แต�งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทํางาน
การจัดทํารายงานาการประเมินคุณภาพการศึกษา 

กันยายน 2558 
 

3. วางแผนดําเนินงานและจัดทําปฏิทิน/แผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กันยายน 2558 

4. จัดทําคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ตุลาคม 2558 
5. ดําเนินการพัฒนาตามระบบ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานเพ่ือให-

ตัวชี้วัดบรรลุผลตามเกณฑ8 
พฤศจิกายน 2558 - 

กรกฎาคม 2559 
6. เก็บรวบรวมข-อมูลและบันทึกผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2558-  

กรกฎาคม 2559 
7. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ          

การประเมินคุณภาพ 
กรกฎาคม 2559 

  8. ประชุมพิจารณา (ร�าง) รายงานการประเมินตนเอง กรกฎาคม 2559 
  9. จัดทําเล�มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของบัณฑิตวิทยาลัย  กรกฎาคม 2559 
10. บันทึกข-อมูลในระบบ CHE QA Online กรกฎาคม 2559 
11. เตรียมเอกสารหลักฐาน และบุคลากรเพ่ือรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 
กรกฎาคม 2559 

12. ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการประเมินฯ 

กรกฎาคม 2559 

13. ส�งเล�มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ภายนอกให-กับมหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2559 

 
หมายเหตุ  : อาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

ตารางบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ป�การศึกษา 2558 

องค4ประกอบ / ตัวบ�งชี้ 
ชนิดตัวบ�งชี ้ ประเภทตัวบ�งชี้ ผู=ประสานงาน /  

เก็บรวบรวมข=อมูล 
โทรศัพท4 ผู=กํากับดูแลตัวบ�งชี ้

I P O คุณภาพ ปริมาณ 
องค8ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค8 และแผนดําเนินการ 
     1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

  
� 

  
� 

  
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

องค8ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ 
     2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร   

  
� 

  
� 

  
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     2.2 ภาวะผู-นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู-บริหาร
หน�วยงาน 

  
� 

  
� 

 
 

 
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     2.3 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู-  �    นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 089 091 2973 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  �    นางสาวธัญพิชชา  วิริยะ 083 082 7473 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
องค8ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ 
     3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  
� 

  
� 

  
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

องค8ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
     4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
� 

  
� 

  
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

องค8ประกอบที่ 5  พันธกิจหลัก 
     5.1 ระดับความพึงพอใจของผู-รับบริการ 

   
� 

  
� 

 
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     5.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน  

   
� 

  
� 

 
นางกาญจลักษณ8  พรรครตัน8 

 
089 091 2973 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 I   = ปGจจัยนําเข-า (Input) 
P  = กระบวนการผลิต (Process) 
O  = ผลผลิต/ผลลัพธ8 (Output/Outcome) 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 
ประจําป�การศึกษา 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

แผนงาน 
ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ผู=รับผิดชอบ 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะทํางานการจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

            คณะกรรมการประกันฯ 

2. ประชุมสร-างความรู-ความเข-าใจงาน
ประกัน 

            คณะกรรมการประกันฯ 

3. วางแผนการดําเนินงานและจัดทําปฏิทิน
หรือแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

            คณะกรรมการประกันฯ 

4. ชี้แจงตัวบ�งชี้ที่ใช-ในการประเมินคุณภาพ
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

            คณะกรรมการประกันฯ 

5. มอบหมายผู-รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพในแต�ละตัวบ�งชี้ 

            คณะกรรมการประกันฯ 

6. จัดทําคู�มือการประกันคุณภาพภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

            คณะกรรมการประกันฯ 

7. ดําเนินการพัฒนาตามระบบ ขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินงานเพื่อให-ตัวชี้วัดบรรลุผล
ตามเกณฑ8 

            คณะกรรมการประกันฯ 
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คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจําป"การศึกษา 2558 

 

 

แผนงาน 
ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ผู=รับผิดชอบ 

  8. เก็บรวบรวมข-อมูลและบันทึกผล 
     การดําเนินงาน 

            คณะกรรมการประกันฯ 

  9. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน             คณะกรรมการประกันฯ 
10. ประชุมพิจารณา (ร�าง) รายงานการ

ประเมินตนเอง 
            คณะกรรมการประกันฯ 

11. จัดทํารูปเล�มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ8) 

            งานประกันคุณภาพ 

12. บันทึกข-อมูลในระบบ CHE QA Online             ผู-รับผิดชอบตัวบ�งชี้ 
13. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และบุคลากร

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

            คณะกรรมการประเมิน
ประกันฯ 

14. ประเมินประกันคุณภาพภายในบัณฑิต
วิทยาลัย 

            คณะกรรมการประเมิน
ประกันฯ 

15. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนผล
การประเมินฯ 

            คณะกรรมการฯ 

 
หมายเหตุ :  อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 


