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บทที่ 1
บทนํา
หลักการ ความจําเปน และวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในสําหรับ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ โดยมีพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก (1) ดานการจัดการศึกษา (2) ดานการวิจัย (3) ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม และ (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีระบบบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหผลลัพธของการดําเนินการตามพันธกิจเกิดคุณภาพ และมีการพัฒนา
คุณภาพอย างตอเนื่ อง ดังนั้น หนว ยงานสนับ สนุนวิชาการซึ่งเปนหนว ยงานที่ใหบ ริการและสนับสนุน การ
ดําเนินงานแกคณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตและพันธกิจดานอื่น ๆ ใหบรรลุเปาหมาย
และมีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว จึงตองมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรับรองคุณภาพ
กระบวนการและใหความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการที่สงผลตอคุณภาพของ
คณะ/สถาบันดังกลาว
สําหรับภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนวิชาการตองปฏิบัติมี 3 ประการ ประกอบดวย การสงเสริม
สนับสนุนและใหบริการ การรักษาสิทธิประโยชนและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 3 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมาก
ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน
และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) ความจํา เปน ที่จ ะตองสร างความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation) มี
ความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability)ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีหนวยงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
1

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดย
ทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
9) กระทรวงศึ กษาธิ การได มีป ระกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต ใน
แตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ดวยความจําเปนดังกลาว หนวยงานสนับสนุนวิชาการจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการตามระบบและกลไกที่
ไดกําหนดไว โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ วาเปนไป
ตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของ ตนเองและเปน
สากล
3) เพื่อใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงานสนับสนุนวิชาการอยาง
ตอเนื่อง
4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงานสนับสนุน
วิชาการสามารถใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
5) เพื่ อใหมหาวิ ทยาลัยและหนว ยงานที่ เกี่ ยวของ มีขอมูล พื้น ฐานที่ จําเปน สําหรั บการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการหนวยงานสนับสนุนวิชาการในแนวทางที่เหมาะสม

การประกันคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เปนการสรางระบบและ
กลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวของโดยถือวาการ
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ประกั น คุ ณภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริห ารงานของหนว ยงานสนับ สนุน วิช าการที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหนวยงานสนับสนุนวิชาการ หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาหรือ
เปด เผยตอสาธารณชนเพื่อนํ าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ การประกัน
คุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “หนวยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) เสร็จสิ้นไป และ
การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่๔ (๒๕๕๘-๒๕๖๒) ซึ่งหนวยงานสนับสนุนวิชาการ มิไดอยูใน
กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. แตหนวยงานสนับสนุนวิชาการไดนําตัวบงชี้ที่เกี่ยวของบางตัว
บงชี้มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การประกันคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุนวิชาการมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให
เสรีภาพ (Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โดย
พิจารณาจากประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้
1) คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว
3) ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ส ง ผล
ตอคุณภาพตามตัวบงชี้คุณภาพ

วิธีการประกันคุณภาพภายในมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) หนวยงานสนับสนุนวิชาการจัดใหมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพภายในขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
ประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) หน ว ยงานสนั บ สนุ น วิ ช าการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ ใช กํ า กั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในให มีป ระสิ ทธิ ภ าพภายใต กรอบนโยบายและหลั กการที่สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3) หนวยงานสนับสนุนวิชาการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงาน
4) หนวยงานสนับสนุนวิชาการจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ
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การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่หนวยงานสนับสนุนวิชาการตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องโดยหนวยงาน
สนั บ สนุ น วิ ช าการจะจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารหนวยงานสนับสนุนวิชาการ หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ
เปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และแจ งผลใหห น ว ยงานสนั บ สนุ น วิ ช าการทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพต อ
สาธารณชน

แนวทางการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพภายในหนว ยงานสนับสนุน
วิชาการ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ พิจารณาจากหลักการและ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปการศึกษา 2557 ที่คณะกรรมการ
ประกั นคุณภาพระดับอุ ดมศึกษา (คปภ.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) กําหนด ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไดนําระบบประกันคุณภาพดังกลาวมาใชเปนระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยพิจารณารวมกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
สําหรั บกระบวนการของการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในของหนว ยงานสนับสนุนวิช าการ
เริ่มตนตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให
การดําเนินภารกิจของหนวยงานสนับสนุนวิชาการสามารถบรรลุตามเปาประสงคและมีการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันเพื่อเปนหลักประกันใหแกหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอคุณภาพ
ของการดําเนินงานได
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ เปนกรอบสําคัญในการตรวจสอบประเมินระดับ
คุณภาพของการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยแบงกลุมมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพเพื่อใชเปนขอกําหนดการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นโดยครอบคลุมพันธกิจหลัก 3
ประการ ดังนี้
กลุมมาตรฐานตัวบงชี้
องคประกอบมาตรฐาน
ตัวบงชี้
กลุมมาตรฐาน
ตัวบงชี้พื้นฐาน

(1) แผนกลยุทธ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงาน

(2) การบริหารจัดการ

2.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การบริหารความเสี่ยง
2.4 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
2.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการให บ ริ ก ารของหน ว ยงาน
สนับสนุนวิชาการ
3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จในการใชจายงบประมาณตามแผน
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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(3) การเงินและงบประมาณ
(4) ระบบประกันคุณภาพ

กลุมมาตรฐานตัวบงชี้
กลุมมาตรฐาน
ตัวบงชี้เฉพาะ

องคประกอบมาตรฐาน

ตัวบงชี้

4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมระบบ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
(5) ผลการดํ า เนิ น งานตาม รายละเอียดตัวบงชี้และมาตรฐานตัวบงชี้เฉพาะ
ภารกิจของหนวยงาน
ของแตละหนวยงานอยูในบทที่ 5

สําหรับรายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้พื้นฐานอยูในบทที่ 3 และตัวบงชี้เฉพาะอยู
ในบทที่ 4 ของคูมือฉบับนี้ สําหรับใหหนวยงานสนับสนุนวิชาการใชประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบงชี้ที่ใช
ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ เพื่อประโยชนของทุกหนวยงานในหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการในการนําตัวบงชี้ดังกลาวไปใช
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่มี ีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการบริหารหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ และรองอธิการบดีบริหารงานวิทยาเขต ที่ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพภายในที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงานสนับสนุนวิชาการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานสนับสนุนวิชาการและสามารถเชื่อมโยงใหเกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคลขึ้นไปโดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต
ละงานเพื่อกํากับการดําเนินงาน

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการตามระบบและกลไกที่หนวยงานสนับสนุนวิชาการไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
หนวยงานสนับสนุนวิชาการทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มีการวางแผนจัดกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบ การประเมิน เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพภายในของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพไดทันใน
ปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม
2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด
3) เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
จึงไดมีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง/วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา

การเตรียมการของหนวยงานสนับสนุนวิชาการกอนการตรวจเยีย่ มของผูประเมิน

การเตรียมรายงานประจําป
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1.จัดทํารายงานประจําปเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการ จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเปดเผย ตอสาธารณชน
2.จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้เปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอ
ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม ทําโดยจัดเอกสารใหนําเอกสารมารวมไว
ที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช

การเตรียมบุคลากร

1. การเตรี ย มบุ คลากรหน ว ยงานสนับ สนุนวิช าการ มีการจัดเตรีย มโดยครอบคลุมประเด็น ตางๆ
ดังตอไปนี้
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึด
หลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคน
ที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง
2. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผู
ประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ

การเตรียมสถานทีส่ ําหรับคณะผูป ระเมิน

1. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเปนหองที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอื่น ๆ ให
คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
4) หองทํางานอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภค
5) ประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
2.หองที่ใชสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียจะจัดไวเปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน

การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
- กรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่รับการประเมิน และ/
หรือดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการหรือเทียบเทา
- กรรมการประเมินฯ เปนบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่ผานการอบรมตามหลักสูตร
ผูตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายในหนวยงานสนั บสนุน วิชาการ ที่จั ดโดยสํ านั กงานประกัน คุณภาพและไดขึ้น
ทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การดําเนินการระหวางการตรวจเยีย่ มเพือ่ ประเมินคุณภาพ

1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเยี่ยมชม หรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายในตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ มีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

การดําเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ

1) ผูบริหารหนวยงานสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสู
การประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจน
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2) พิจารณาจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ชื่นชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3) หนวยงานสนับสนุนวิชาการใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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บทที่ 2
นิยามศัพท
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผน ไป
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานให
เกิดผลดียิ่งขึ้น
การบรรลุผ ลการดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง การดําเนิน งานโครงการ/กิจ กรรม เปน ไปตามวัตถุป ระสงคห รื อ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดําเนินงานตางๆ
โดยลดมูลเหตุแตละโอกาส ที่องคการจะเกิดความเสียหายเพื่อใหระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยูในระดับที่องคการยอมรับไดประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคการเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดวย
1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา
หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน และการ
บริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ซึ่งเปนความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป
2. ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุ
ของความเสี่ ย งที่ ระบุ ควรเป น สาเหตุ ที่แท จ ริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ย งใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง
3. ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยู
ในความรับผิดชอบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เชน นโยบายภาครัฐ กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ
4. ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย เชน รูปแบบการ
บริหาร สั่งการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร ระเบียบ ขอบังคับภายใน
5. การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไป
อยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย
6. ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หมายถึง ความเปนไปไดที่เหตุการณจะเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความ
เสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
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กําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก สูงมาก (5), สูง (4), ปานกลาง
(3), นอย (2), และนอยมาก (1)
7. ระดับ ความรุน แรงของผลกระทบของความเสี่ย ง หมายถึง ผลจากเหตุก ารณซึ่ง อาจเกิด
ประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับ
องคกร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลคาความเสียหายที่มีตอองคกรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้น
เกิ ด ขึ้ น สามารถแบ ง ระดั บ ของผลกระทบออกเป น 5 ระดั บ ได แก สู ง มาก (5), สู ง (4), ปานกลาง
(3), นอย (2), และ นอยมาก (1)
การประเมินผลสําเร็จ หมายถึง (1) คณะมีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่เปนไปตามแผนที่กําหนด
และ (2) มีการบูรณาการงานวิชาการแกสังคมการเรียนการสอนและการวิจัย
การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ คือ การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการใหบริการซึ่งอาจจะผานการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการใหบริการ เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในการใหบริการหรือชองทางการใหบริการที่ดีขึ้น
การวิเคราะห SWOT หมายถึง การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การวิเคราะหสภาพการณจากปจจัยภายใน
และภายนอกเป น การศึ ก ษาองค ป ระกอบภายในและภายนอกของมหาวิ ทยาลั ย ฯ ที่ มี ผ ลกระทบต อการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเปนการบงบอกถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) โอกาส
(opportunities) และอุปสรรค (threats) ของการดําเนินงาน
การสรุป ผลการดํา เนิน งาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อใหทราบถึงผลผลิต และ
ผลลัพธ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
คุณ ภาพการใหบ ริ ก าร หมายถึ ง ระดั บ ความพึงพอใจของการใหบริการผานกระบวนการ/ขั้น ตอน/ แนว
ทางการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ทุกหนวยงานในหนวยงานสนับสนุนวิชาการจัดบริการแกผูรับบริการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หมายถึง การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เชนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะทางดานภาษาอาเซียน
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะ และอื่น ๆ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดมาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
(1) หลักประสิทธิผ ล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติร าชการที่บ รรลุวัตถุป ระสงคและ
เปาหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภ ารกิจ คลา ยคลึง กัน และมีผ ลการปฏิบัติงานใน
ระดับ ช ั้น น ํา ของประเทศเพื่อ ใหเ กิด ประโยชนส ุข ตอ ประชาชน โดยการปฏ ิบั ติ ร าชการ
จะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน
ที่เป็น มาตรฐานรวมถึงมีการติด ตามประเมิน ผลและพฒ
ั นา ปรับ ปรุงอยางตอเนื่องและเป็น
ระบบ
(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการกํา กับ ดูแ ลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏ ิบั ติ ง านโดยใชเ ทคน ิค และเครื่ อ งม ือ การบริ ห ารจ ัด การท ี่
เหมาะสมใหอ งคก ารสามารถใช ท ร ัพ ยากรทั้ง ดา นตน ทุน แรงงานและระยะเวลาใหเ กิด
ประโยชน ส ูง ส ุด ตอ การพ ัฒ นาข ีด ความสามารถในการปฏ ิบ ัติ ราชการตามภารก ิจ เพ ื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและสรางความเชื่อ มั่น ความไวว างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกตาง
(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และ ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
(5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัย และสามารถเขา ถ ึง ขอ มูล ขา วสารอ ัน ไมต อ งห า มตามกฎหมายไดอ ยา งเสรี โดย
ประชาชนสามารถรูทุกขั้น ตอนในการดําเนิน กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบได
(6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สว นเสีย ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรูทํา ความเขาใจ รว มแสดงทัศนะ รว ม
เสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่ เกี่ยวของ รว มคิดแนวทางรว มการแกไขป ัญหา รว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
(7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และ ภารกิจ จากส ว นราชการสว นกลางใหแกห นว ยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริห ารสว น
ทอ งถิ่น ) และภาคประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
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(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหาร ราชการดวยความเป็นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได
สวนเสีย
(9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอย างเทาเทียมกัน
โดยไมมี การแบงแยกด าน ชายหรือหญิง ถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
(10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมี
ขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามตไิ มจําเปนตองหมายความวาเป็นความเห็น
พองโดยเอกฉันท
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ แผนการบริหารจัดการ หรือ แผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2556-2560 โดยมีเปาหมายหลักที่จะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ตองการสะทอน
วิสัยทัศน มุมมองของผูบริหารที่ตองการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนภายใตสภาวะการแขงขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ
สังคม โครงสรางประชากรและรูปแบบการอุปโภคบริโภค รวมทั้งความกาวหนาของการเรียนรูและเทคโนโลยี
การทําแผนยุทธศาสตรจึงตองมีการกําหนดกรอบและเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน
แผนการบริ ห าร หมายถึง การกํ าหนดกลยุทธและการติด ตาม การบริ หารงานบุคลากรสายสนั บสนุน ให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง การกําหนดกลยุทธการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนา
ความรูความสามารถ และทักษะในสายงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
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บทที่ 3
ตัวบงชีพ้ นื้ ฐาน
ในบทนี้เปน รายละเอี ยดตัวบงชี้ พื้นฐานของหนวยงานสนับสนุนวิ ชาการ ซึ่ งเปนภารกิจหลักที่ทุก
หน ว ยงานจะตองดํ า เนิ น การเริ่ มตั้ งแต การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การบริห ารงบประมาณและ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนระบบประกันคุณภาพ ที่มุงสะทอนกระบวนการและผลของการดําเนินงานของ
หนวยงานในภารกิจหลักที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยแบงออกเปน 4 องคประกอบสําคัญ
ดังนี้
องคประกอบ
1. แผนกลยุทธ
2. การบริหารจัดการ

3. การเงินและงบประมาณ
4. ระบบประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงาน
2.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 การบริหารความเสี่ยง
2.4 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
2.5 ระดับความสําเร็จของการใหบริการของหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ
3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จในการใชจายงบประมาณตามแผน
4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ

ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาหนวยงาน
ชนิดตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่ง
เปน ผลจากการวิเ คราะห SWOT เพื่อพิจ ารณาจุดแข็ง จุ ดอ อน โอกาส และภั ยคุ กคาม ตามบริ บทและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธทางการเงิน และถายทอดสูการปฏิบัติ
โดยมีการควบคุม กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวเพื่อพัฒนาหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงานจากการวิเคราะห SWOT ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรตามขอ 1 เปนแผนปฏิบัติการประจําปและแผนกลยุทธทาง
การเงินที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
3. มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีกระบวนการติดตามและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนที่กําหนด
6. เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนตอ คณะกรรมการประจํ า /คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ
พิจารณา
7. นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา/คณะกรรมการบริหาร ไปใชในการทบทวนแผนในปตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1-2 ขอ
3 ขอ
4 - 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหาร
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการบริหารหนวยงานและ
ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่
ดียึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารและดําเนินงาน ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในเรื่องคุณภาพการใหบริการ รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบภายใน และรายงานการเงินของหนวยงานเปนประจําทุกปเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการ ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
3. ผูบ ริหารสนับสนุนใหบคุ ลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
5. ผูบริหารมีการนําผลการดําเนินการและขอเสนอแนะของผูมีสวนเสียมาใชในการทบทวนแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
1ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานสนับสนุนวิชาการในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
มุงเนนการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability)
เพื่อใหบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู (Knowledge Worker) สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก า วทั น การเปลี่ ย นแปลง สามารถพั ฒ นางานในหน าที่ อ ย า งต อ เนื่ อ ง
สม่ําเสมอ โดยการพัฒนาที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริง
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน
ดานบุคลากรและความตองการของบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสอดคลองกับแผนกกลยุทธและ
สมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานและครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 การบริหารความเสีย่ ง
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเป น การบริ ห ารและควบคุ ม ป จ จั ย กิ จ กรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่เปนสาเหตุของความสูญเสีย ทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน ดังนั้น เพื่อใหระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน การ
ปรับปรุงระบบอยางตอเนือ่ งและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทและสภาพแวดลอม
ของหนวยงาน ที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่น ๆ ตามบริบทและสภาพแวดลอมของหนวยงาน
2. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 1
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก โดยดําเนินการตามแผน
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอผลการดําเนินการตอ
ผูบริหารของหนวยงาน
4. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก/
สถาบันเพื่อพิจารณา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.4 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การสร า งและพั ฒ นาสั งคมฐานความรู และสังคมแหงการเรีย นรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูโ ดย
รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒ นาตนเองใหเปน ผูรู รวมทั้งปฏิ บัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
สถาบั น การสร า งบรรยากาศและวั ฒ นธรรมการเรีย นรูภ ายในหนว ยงาน การกําหนดแนววิธีป ฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน
2. กํ าหนดบุ คลากรกลุ มเป า หมายที่ จ ะพัฒ นาความรู และทักษะอยา งนอยครอบคลุม พัน ธกิ จ ของ
หนวยงานอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มี ก ารแบ ง ป น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณ ต รง (Tacit
knowledge) เพื่อคน หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากร กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดใน ขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (Explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน หรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปน
ลายลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
งานบริการถือเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ดังนั้น เพื่อใหผลการดําเนินงานมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ กอใหเกิดประโยชน ตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองมีการประเมินความตองการของผูรับบริการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีกระบวนการในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เปนลายลักษณอักษร และมีการดําเนินงานตาม
กระบวนการที่กําหนด
2. มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
3. มีชองทางในการรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในทุกงาน
5. มีการนําขอรองเรียน/ขอเสนอแนะและผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบั น จะตองมีร ะบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน อยางมีประสิทธิภ าพ มีการวิเคราะหร ายได
คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่น ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน ที่
เปนไปตามแผนกลยุทธที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ เพื่อการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร
3. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย า งเป น ระบบ และรายงานต อ คณะกรรมการประจํ า /
คณะกรรมการบริหาร อยางนอยปละ 2 ครั้ง
4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
6. ผูบริหารของหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 ระดับความสําเร็จในการใชจา ยงบประมาณตามแผน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันมุงเนนใหหนวยงานตางๆ เรงรัดใหมีการใชจายงบประมาณโดยมีเปาหมายใหทุกหนวยงาน
สามารถเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ของปงบประมาณ (ผานระบบ GF) โดยวัดความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณรายจายเงินงบประมาณของหนวยงาน โดยประเมินจากอัตราการเบิกจายงบดําเนินงาน
และงบรายจายอื่น (ในกรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหรวมงบอุดหนุนในสวนของการดําเนินงาน)
คํานวณไดจากสูตร
รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
ภายในไตรมาส 3 (ผานระบบ GF) =
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
นอยกวาหรือ
เทากับรอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51-60

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย x 100
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่หนวยงานไดรับ
คะแนน 3
รอยละ 61-70

คะแนน 4
รอยละ 71-80

คะแนน 5
มากกวารอยละ 80

หมายเหตุ
1. งบประมาณ หมายถึง งบดําเนินงาน และงบรายจายอื่น ยกเวน สาธารณูปโภค ทั้งงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได ไมรวมงบลงทุนโดยคิดแตละปงบประมาณ
2. การคํานวณใหใชผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงาน
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องคประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงาน ซึ่งรวมถึงหนวยงานสนับสนุนวิชาการมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกที่ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนด ซึ่ งประกอบด ว ย การควบคุ มคุ ณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและการ
พัฒนาของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ใหมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดย
คณะกรรมการบริหารหนวยงานสนับสนุนวิชาการและผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ซึ่งประกอบดวย 1) การ
ควบคุมติดตามการดําเนินงาน 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําหนวยงานสนับสนุนวิชาการและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงาน
ขอมูลครบถวนตามที่กําหนด และ 3) การประเมินคุณภาพ 4) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
6. ผลการปรับปรุงการดําเนินงานสามารถนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยันและสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4-5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรคณะ และ
มหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ที่สงผลตอการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
คํานวณไดจากสูตร
ผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจหนวยงาน ที่สงผลตอ =
คะแนนประเมินมหาวิทยาลัย

ผลรวมของคะแนนทุกตัวชี้วัดตามพันธกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
จํานวนตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบและเกี่ยวของ

ตัวอยาง
สํานักงานวิทยาเขต รับผิดชอบ 3 ตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ได
ตัวชี้วัดที่ 2 ได
ตัวชีว้ ัดที่ 3 ได

=
=
=

3.0
2.5
2.8

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เพราะฉะนัน้ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหนวยงานที่สงผลตอคะแนนประเมินมหาวิทยาลัย
= 3 + 2.5 + 2.8 = 8.3 = 2.76 คะแนน
3
3
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บทที่ 4
ตัวบงชีเ้ ฉพาะ
ในบทนี้เปนรายละเอียดตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ใน
กลุมเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้เฉพาะ ซึ่งตัวบงชี้ในองคประกอบนี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนถึงระดับคุณภาพของผล
การดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ไดแก
หนวยงาน
ตัวบงชี้
หมายเหตุ
สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม 5.1 การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
รายละเอียดอยูใน
วิ ช าการและงาน 5.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ หนวยงานในสังกัด หนาที่ 25 - 29
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียน
5.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การของหน ว ยงานในสํ า นั ก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน
ในสังกัด
สถาบั น วิ จั ย และ 5.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
รายละเอียดอยูใน
พัฒนา
5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
หนาที่ 30 - 37
5.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
5.4 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร 5.1 มีการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูใหทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ รายละเอียดอยูใน
หนาที่ 38 - 53
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ตามความตองการของผูใชบริการ
5.2 ศักยภาพของสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ ตอเนื่อง
และมีความพรอมใชงาน
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จของการปรับ ปรุงเว็บ ไซตห นว ยงานสูมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ
5.6 การพัฒนาระบบการฝกอบรม
5.7 การพัฒนาระบบการรับขอรองเรียน และมาตรการในการจัดการขอ
รองเรียน
สํ า นั ก ง า น 5.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
รายละเอียดอยูใน
อธิการบดี
5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หนาที่ 54 - 59
5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.5 สิ่งสนับสนุ นการเรียนรูอุป กรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
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หนวยงาน
สํานักงานวิทยาเขต

ส ถ า บั น บั ว ร า ช
มงคลตะวันออก

สํ า นั ก งานประกั น
คุณภาพ
สถาบั น นวั ต กรรม
การก อ สร า งและ
เทคโนโลยีวัสดุ

ตัวบงชี้
5.6 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
5.1 การบริการนักศึกษา
5.2 กิจกรรมนักศึกษา
5.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.4 สิ่งสนับสนุ นการเรียนรูอุป กรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
5.1 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
5.3 การเผยแพรผลงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
5.4 การบริการวิชาการแกสังคม
5.5 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว
5.6 การเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ตามตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย
5.1 ผลงานการออกแบบ เทคนิควิ ธีและแผนงานในการซอมบํารุงและ
Renovate อาคาร
5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
5.3 การบริการวิชาการหรือการบูรณาการแกสังคม
5.4 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษอาคารสถานที่
5.5 การเผยแพรผลงานของสถาบันนวัตกรรมการกอสรางฯ
5.6 การเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
รายละเอียดอยูใน
หนาที่ 60 - 63

รายละเอียดอยูใน
หนาที่ 64 - 69

รายละเอียดอยูใน
หนาที่ 70 - 72
รายละเอียดอยูใน
หนาที่ 73 - 79
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจดานการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ให
สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ตอบสนองความตองการผูใชบัณฑิต พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบบริการขอมูลนักศึกษาที่
ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักฯ ที่ผานการเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระบุหนาที่การดําเนินงาน
2. มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายหนวยงาน
3. มีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการติดตามอยางนอย ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง
4. เสนอรายงานผลการดํ า เนิน งานต อคณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณา
5. นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํ านักฯ มาใช ในการทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบตั ติ ามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยดําเนินการตามพื้นฐานของภาระกิจ ประกอบไปดวยงานตาม
โครงสรางดังตอไปนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานประมวลผลและระเบียนการศึกษา 3) งานบัณฑิตศึกษา
4) งานทะเบียนและสถิตินักศึ กษา 5) งานสหกิจศึกษา 6) งานพัฒ นาหลักสู ตรและการสอน และ 7) งาน
สงเสริมและบริการการศึกษา
เกณฑมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของผลการประเมินระดับสวนงานภายในสํานัก
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

คะแนนรวมของผลการประเมินทุกตัวบ งชี้ตามภารกิจของหนวยงานภายใน สวท.
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด

=

xx
x

เกณฑการประเมิน : ระดับคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
0.01-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหนวยงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
มี การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจัด การที่ ส ามารถใช เป น ข อมู ล เพื่อ การบริห ารการ
วางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีนโยบายการสนับสนุนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารงานภายในและนํา
นโยบายสู การปฏิ บั ติในหน ว ยงานในสังกัด เพื่อใหมีการเชื่อมโยงขอมูล และมีฐ านขอมูล เปน ฐาน
เดียวกันและสามารถกํากับติดตามได
2. มีฐานขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อการ
บริหารจัดการและกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน
3. มีบันทึกและตรวจสอบขอมูลเปนปจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานประกอบไปดวย การสอบทานขอมูล การ
กํากับติดตาม การตรวจสอบขอมูลใหตรงกับฐานขอมูลหลักไดอยางเปนปจจุบัน
4. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ เชนรายเดือน รายไตรมาส นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อรวมกันพิจารณาและกํากับติดตามหนวยงานในสังกัด
5. นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ มาใชในการทบทวนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานของ
หนวยงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินงาน
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินงาน
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินงาน
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินงาน
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผูร บั บริการตอการใหบริการของหนวยงานในสังกัด
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานสนับสนุน สงเสริมวิชาการแกบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ สงเสริมและบริการขอมูลทางการศึกษาและขอมูลดานทะเบียนและสถิติดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสาน
การทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริการของสํานักฯ เปนไปตาม
ความตองการและตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงาน นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกภาค
การศึกษามาพิจารณา โดยนําผลการประเมินฯ จากภาคการศึกษาที่ 1 นําขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงมา
พิจารณาพัฒนาการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้นในภาคการศึกษาตอไป ซึ่งการสํารวจความ
พึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญคือ
1. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
เกณฑมาตรฐาน
คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวา ไดคะแนนเทานั้น
ความพึงพอใจ =
=
ni
=
i
=
P
=
เกณฑการประเมิน
xi

1.
2.
3.
4.
5.

∑ xi ni
∑ ni

คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ 1 (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนคนที่ตอบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
1 ถึง p
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

0.01 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ คาเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
0.01-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00
หมายเหตุ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเก็บขอมูลทั้ง 4 วิทยาเขต และครอบคลุมผูมีสวนไดสวน
เสียมากที่สุดตามพันธกิจของหนวยงาน
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สถาบันวิจยั และพัฒนา
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ตามแผนดาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนตามระบบที่กําหนด
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
(1) แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
(2) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค และวารสารวิจัย
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
หมายเหตุ : ระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําระบบฐานขอมูลบริหารงานวิจัยในการเชื่อมโยงระบบ เพื่อใชในการบริหารในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําโดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 โดยใชเกณฑของกลุม ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชาดังนี้
1. กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5
32

3. สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับมหาวิทยาลัย
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใช
นักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค
ขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ค2
กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

X 100
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

คะแนนที่ได=

X5

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
คาน้าํ หนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนําขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
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การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้าํ หนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
0.40
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ: ตําราหรือผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคลเปนผูสนับสนุน
ขอมูลใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสงั คม
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิ ชาการ ทั้งการบริการวิช าการที่ ทําใหเกิ ดรายได และการบริการวิชาการที่สถาบัน จัดทํา เพื่อสราง
ประโยชน แก ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิ นความสําเร็จ ของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธ ที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม
2. กํา หนดชุมชนหรือองค การเป าหมายของการใหบ ริการทางวิช าการแกสังคมโดยมีความรว มมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
3. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 2
4. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 3 โดย
มีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมา
จากทุกคณะ
5. มีการติดตามประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มี การนํ า ผลการประเมิ น ในข อ 5 เสนอตอคณะกรรมการประจําสถาบัน วิจัย และพัฒ นาและนํ า
ขอเสนอแนะไปพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการในปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 มีการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูใ หทนั สมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความตองการของ
ผูใ ชบริการ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศมีการสนับสนุนทรัพยากรและทางดานกายภาพอยาง
ครบถว น โดยเฉพาะการใหบ ริการทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดเพื่ ออํานวยความสะดวกที่ เอื้อต อ
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร เพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เชน เปน
แหล ง ค น คว า ข อ มู ล ด ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา และสื บ ค น ข อ มู ล งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรค หรืองานบริการวิชาการ
1) บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนภารกิจของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ไดกําหนดไวในพันธกิจของสํานักฯ ซึ่งสํานักฯ ตองสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ มีการจัด
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหบริการในการจัดการศึกษาสําหรับอาจารย และนักศึกษาอยางเพียงพอ
การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) การวิเคราะหสัดสวนการใชงบประมาณงานหองสมุด หมายถึง งบประมาณงานหองสมุดที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ตองบประมาณที่ใชไป
3) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการที่เปนไปตามเกณฑ หมายถึง จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ให บ ริ การต อจํ า นวนนั กศึ กษาและอาจารยร วมทั้งตอสาขาวิช า โดยการแปลงจํานวนหนังสือตอจํานวน
นักศึกษาและอาจารยเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 ดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 15 เลม/นักศึกษา
ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 100 เลม/อาจารย
ประเด็นที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 500 เลม/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
ประเด็นที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 600 เลม/สาขาวิชาระดับปริญญาโท
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สูตรในการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา/อาจารย/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี/โท
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ =
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนนักศึกษา/อาจารย/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี/โท
2. แปลงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
x5
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได
คะแนนที่ได = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกประเด็น
4) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอนที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการวิจัย
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
การประเมินตัวบงชี้นี้ พิจารณาจากจํานวนผูใชบริการจําแนกตามรายชื่อฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัย และ
หนังสืออิเล็คทรอนิคส (E-Book)
5) มีการประเมินการใหบริการหองสมุด ดานการสื่อสาร/ใหการเรียนรู ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
จําแนกตามกลุมผูใชในแตละคณะ/สถาบัน/หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจและความตองการของ
นักศึกษาและผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณอยางเปนระบบ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีแผนกลยุทธการพัฒนาหองสมุด ซึ่งระบุรายละเอียดของแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่กาวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนสงเสริมการเรียนรูดานปฏิบัติ/คนควาตามอัธยาศัย เพื่อนําไปสู
หองสมุดมีชีวิต
2. มีการวิเคราะหสัดสวนการใชจายงบประมาณงานหองสมุด
3. มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการตอจํานวนนักศึกษาและอาจารยรวมทั้งตอสาขาวิชา
เปนไปตามเกณฑ
4. มีจํานวนผูใชบริการจําแนกตามรายชื่อฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัยและหนังสืออิเล็คทรอนิคส
(E-Book)
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่มีตอแหลง
เรียนรูที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและดําเนินการจัดหาทรัพยากร
และแหลงเรียนรูที่ตอบสนองผูใชบริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของหองสมุดอยาง
ตอเนื่อง
39

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

รายละเอียดขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
สัดสวนการใชงบประมาณ
งบประมาณที่งานหองสมุดไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
งบประมาณที่งานหองสมุดใชไป
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
ฐานขอมูลเพือ่ การสืบคนงานวิจยั (1)
จํานวนผูใชบริการฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
งานวิจัย ในปการศึกษา 2559
*ขอมูลจําแนกตามรายชื่อฐานขอมูล
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
หนังสืออิเล็คทรอนิคส (E-Book) (2)
จํานวนผูใชบริการหนังสืออิเล็คทรอนิคส (EBook) ปการศึกษา 2559
*ขอมูลจําแนกตามรายชื่อฐานขอมูล
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
รวมจํานวนผูใ ชบริการ (1) + (2)
จํานวนผูใชบริการ ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
งานวิจัย ในปการศึกษา 2559
จํานวนผูใชบริการหนังสืออิเล็คทรอนิคส (EBook) ในปการศึกษา 2559
รวมจํานวนผูใชบริการ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
หนวย
วัด

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี
จักรพงษ

รวม

บาท
บาท
หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559

ครั้ง

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559

ครั้ง

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ศักยภาพของสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมสนับสนุนให
ผูสอนเนนการปฏิบัติสามารถจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยการใชเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เนน การปฏิบัติและมี ความรอบรูอยางมี ประสิทธิภ าพโดยพิ จารณาจากจํ านวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํ ามา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี และจํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
1) จํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
สูตรในการคํานวณ :
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการใชเทคโนโลยี
X 100
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการใชเทคโนโลยีทั้งหมด
ตัวอยาง
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีทั้งหมด จํานวน10 คน โดยมี
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีจํานวน 7 คน จะไดรับคะแนน
เทากับรอยละ 70 ดังนี้
7 x 100
= 70 %
10
2) จํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
สูตรในการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
X 100
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั้งหมด
ตัวอยาง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั้งหมด จํานวน10 คน โดยมีจํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการ
สอนโดยการใชเทคโนโลยีจํานวน 7 คน จะไดรับคะแนนเทากับรอยละ 70 ดังนี้
7 x 100
10

= 70 %
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3) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีที่เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพรายวิชา
สูตรในการคํานวณ :
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีที่เปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพรายวิชา
X 100
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีทั้งหมด
ตัวอยาง
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีที่เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพรายวิชา
จํานวน 7 รายวิชา โดยมีจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีทั้งหมด จํานวน10 รายวิชา
จะไดรับคะแนนเทากับรอยละ 70 ดังนี้
7 x 100
= 70 %
10
เกณฑการประเมินคุณภาพรายวิชา หมายถึง องคประกอบของการจัดหนารายวิชา เนื้อหาบทเรียน
รูปแบบไฟลเอกสาร เนื้อหาบทเรียนรูปแบบมัลติมีเดีย และกิจกรรมในการเรียนการสอน ตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของเกณฑของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีแผนการพัฒนาศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
2. มีจํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีมากกวารอยละ 20
3. มีจํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีมากกวารอยละ 20
4. มีร ายวิ ช าที่ มีการเรี ย นการสอนโดยการใชเทคโนโลยีที่เปน ไปตามเกณฑการประเมิน คุณภาพ
รายวิชามากกวารอยละ 20
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอการเรียน
การสอนโดยการใชเทคโนโลยีทั้งดานคุณภาพและปริมาณมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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รายละเอียดขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
จํานวนอาจารยทเี่ ขาอบรมทีน่ าํ มาพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี (2)
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมที่นํามาพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
จํานวนอาจารยที่เขาอบรมการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยการใชเทคโนโลยีทั้งหมด
รอยละของอาจารยที่เขาอบรมที่นาํ มาพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยี
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
จํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยี (3)
จํานวนนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยี
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ทั้งหมด
รอยละของนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนโดย
การใชเทคโนโลยี
ขอมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั
จํานวนรายวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยีทเี่ ปนไปตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพรายวิชา(4)
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยีที่เปนไปตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพรายวิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยีทั้งหมด
รอยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการ
ใชเทคโนโลยีที่เปนไปตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพรายวิชา

หนวย
วัด

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี
จักรพงษ

รวม

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี
จักรพงษ

รวม

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี
จักรพงษ

รวม

คน
คน
รอยละ

หนวย
วัด

คน
คน
รอยละ

หนวย
วัด

คน

คน
รอยละ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความมัน่ คง ปลอดภัย เพียงพอ ตอเนื่องและมีความพรอมใชงาน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศ เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัด
การศึกษาเนนการปฏิบัติ และนักศึกษาอยางเพียงพอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลัก
ที่มีความสําคัญตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ การจัดเตรียมใหมี การบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาระบบ
และการบริการโครงขายอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ โดยผูรับบริการคือ คณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
อาทิเชน การติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายหลัก(Core/Distributed/Access Switch) การเชื่อมตอ
และกระจายสัญญาณดวยสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ระบบโครงขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การบริหารจัดการความเร็วของการสื่อสารในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมทั้งการใหบริการโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต การใหบริการตางๆ ที่
กลาวมาขางตน จะอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอตอสัดสวนปริมาณการใชงาน
ทรัพยากรสารสนเทศของผูรับบริการ นอกจากนี้แลวการบริหารจัดการระบบโครงขายอินเทอรเน็ตของสํานัก
วิทยฯ ยังคํานึงถึงความมีเสถียรภาพ (Stability) มั่นคง (Security) ความเพียงพอของขนาดของชองสัญญาณ
(Bandwidth) ความตอเนื่องและความพรอมใชงาน (Availability) ภายใตมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการการเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (Compliance) เพื่อใหการใหบริการดังกลาวสามารถ
ตอบสนองเปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีความตอเนื่องและความพรอมใชงาน (Availability) ระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ตจะตองมีความตอเนื่องและพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง (Availability) โดยวัดจาก
จํานวนการหยุดชะงักของการใหบริการ (Downtime) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดกําหนดความตอเนื่องและความพรอมใชในการใหบริการโครงขายอินเตอรเน็ตที่เปน
ที่ยอมรับได
2. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีเสถียรภาพ (Stability)ระดับความมั่นคงของระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ตและความครอบคลุม ดังเกณฑการวัดยอย ดังนี้ เกณฑการวัดยอยที่ 1.1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการเชื่อมโยงสัญญาณเครือขายระหวาง 4วิทยาเขต
ดวยสายสัญญาณใยแกวนําแสงที่เปน Link สํารอง จํานวน 2 เสนทาง ความมั่นคงของระบบการ
เชื่อมโยงสัญญาณดังกลาวจะวัดจาก รอยละความพรอมของในการเชื่อมโยงโครงขายสัญญาณใย
แกวนําแสง (Fiber Optic Link) ระหวางมหาวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต
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3. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีมั่นคง (Security)การรักษาความปลอดภัยของโครงขายและ
เครือขายเปนกิจกรรมที่สรางความเชื่อมั่นใหกับระบบที่เกี่ยวของทั้งหมดภายในโครงขาย
อินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันการโจมตี การกอกวนระบบ หรือ
ทําลายระบบและขอมูล เปนตน ผูรับประเมิน (สํานักคอมพิวเตอร) จะตองแสดงใหเห็นถึงการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายใหทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยอยางนอยประกอบดวย การปองกันการโจมตี การปองกันไวรัส การ
ปองกันการโจมตีทางอีเมล
4. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีขนาดของชองสัญญาณ (Bandwidth) เพียงพอเพื่อใหการบริการ
อินเทอรเน็ตแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วของการใช
งานอินเทอรเน็ตถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะตองรับประกันวา มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียม
ขนาดของชองสัญญาณ (Bandwidth) อยางเพียงพอ นั่นหมายความวา ปริมาณการใช
ชองสัญญาณหรือแบนวิดธรวมของผูใชทั้งหมดในเวลาหนึ่งๆ (เฉลี่ยในรอบ 1 ป) จะมากกวาหรือ
เทากับชองสัญญาณแบนวิดธที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให ดังนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะประกันการใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีความรวดเร็ว (วัดจากแบนวิดธที่ใช) ผูใชงาน
หนึ่งจะไดรับขนาดแบนวิดธสําหรับใชงานอินเทอรเน็ตอยางนอยรอยละ 100 เมื่อเทียบกับแบน
วิดธที่มหาวิทยาลัยจัดหาไวเพื่อใหบริการ คํานวณไดดังตอไปนี้
สูตรคํานวณ รอยละขนาดแบนวิดธทผี่ ูใชไดรบั = (userBW x 100)/uniBW
โดยที่ userBWหมายถึง ขนาดแบนวิดธที่ใชงานจริงโดยผูใชในชวงเวลาหนึง่ ๆ
uniBW หมายถึง ขนาดแบนวิดธที่มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อใหบริการผูใชทั้งหมด
คํานวณไดดังนี้
userBW = ขนาดชองสัญญาณที่ถูกใชจริงในชวงเวลา/(จํานวน user ทั้งหมดที่ใชจริงใน ชวงเวลา)
uniBW = (ขนาดชองสัญญาณทั้งหมด (uninet+isp))/(จํานวน user ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ * หมายถึง กําหนดจํานวนชั่วโมงที่รับประกันอยางเปนที่ยอมรับไดคือ ในระยะเวลาที่มี
บุคลากรของสํานักฯ ควบคุมดูแลระบบโครงขาย นั่นคือ จํานวนชั่วโมงที่สํานักฯ กําหนดใหทํางาน (วัน
ราชการ วันจันทรถึงศุกรทํางานวันละ 12 ชั่วโมง และวันหยุดเสารและอาทิตยทํางานวันละ 8 ชั่วโมง)
ไมนับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดพิเศษที่รัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดราชการ หรือในกรณีที่มี
การติดตั้งอุปกรณหรือการปรับปรุงระบบที่จะตองมีการหยุดใหบริการ ทั้งนี้สํานักฯ จะแจงการหยุด
ใหบริการกรณีดังกลาวไปยังผูใชบริการทราบเปนรายลักษณอักษร
5. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ ความตอเนื่อง
และพรอมใชงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
มีการจัดหาและพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนั บสนุน การบริหารจัดการและการตัดสิน ใจที่มี
ศักยภาพเปนการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจํานวนขอมูลเชิง
ประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เปนการประเมินจากหลักฐาน วามีหลักฐานเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใน 11 ขอ โดยมีแนวทางการตรวจประเมินเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ ดังนี้
1. มีฐานขอมูลที่ใชสนับสนุนการบริหารจัดการ
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการดําเนินการ
3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานขอมูล
4. มีการอัพเดทขอมูลที่จําเปนอยางสม่ําเสมอและทันทวงที
5. มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของสวนราชการที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ ขอรองเรียนของผูใชงาน
7. มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)
8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
10. มีการกําหนดสิทธิ์การใชงานของผูใชที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
11. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
มากกวา 7 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูม าตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มาตรา 39 ระบุวา “ใหสวนราชการ
จัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอ
สอบถามหรื อ ขอข อ มู ล หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการ” และ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ตองการใหประชาชนไดรับโอกาสกวางขวางในการรับรู
ขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
“มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard)” เปนมาตรฐานที่จัดทําขึ้นโดย
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เพื่อเปนมาตรฐานใหหนวยงานภาครัฐไดนําไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการผานเว็บไซตของภาครัฐ โดยเนื้อหากลาวถึงองคประกอบของเนื้อหา
เว็บไซต (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซตภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทาง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งไดรวบรวมและประมวลจากกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับในประเทศที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ
ขอกําหนดองคการสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของ
กลุมประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)
อันจะชวยยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากล ตอไป
ตามที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได กํ า หนดให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มเป น 1 ใน 7 กระทรวงและ 1 หน ว ยงาน (กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุษ ยแ ละสํา นัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี) นํา รอ ง
ในการประเมิ น เว็บ ไซต ตามมาตรฐานเว็ บ ไซตภ าครัฐ ที่องคการสหประชาชาติทําการสํารวจ และตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เห็นชอบแนวทางการยกระดับการใหบริการประชาชนผานบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยให 7 กระทรวงดําเนินการพัฒนาเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูตอประชาชน การ
ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานใหสอดคลองกับมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ จึงเปนสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางขางตนที่ไดกลาวมาแลวแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล หมายถึง การทํา
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เว็บไซตของมหาวิทยาลัยมีเนื้อหาในภาษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมาจากเว็บไซตหลัก เพื่อสรางและขยายโอกาสในการ
ทําใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในระดับสากล
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐเปนการวัดโดย
คํานวณจากจํานวนขอมูลเนื้อหาการประเมินที่ปรากฏในเว็บไซตหนวยงาน วามีขอมูลการประเมินครบ 14 ขอ
โดยมีแนวทางการตรวจประเมินขอมูลในเว็บไซตหนวยงาน ดังนี้
ตารางเนือ้ หาการประเมิน จํานวน 14 ขอ
ที่
เนื้อหาการประเมิน
เกณฑการประเมิน
1 เกี่ยวกับหนวยงาน
– ประวัติความเปนมา
– วิสัยทัศนพันธกิจ
– โครงสรางหนวยงานผูบริหารอํานาจหนาที่
– ภารกิจและหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน
– ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ
– แผนงานโครงการและงบประมาณรายจายประจําป
– คํารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
– ขอมูลการติดตอประกอบดวยที่อยูเบอรโทรศัพทโทรสารและแผนที่ตั้ง
หนวยงานเปนตน
– ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail Address) ของบุคคลภายใน
หนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลเชนผูดูแลเว็บไซต (Webmaster)เปนตน
2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ – กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง ประกาศ
เกี่ยวของกับหนวยงาน
ระเบียบ มาตรฐาน คูมือ แนวปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
โดยแสดงที่มาของขอมูลที่นํามาเผยแพร (ที่เหมาะสมตามภารกิจ
หนวยงาน)
3 การนําเสนอขอมูล
– มีการใชงาน Really Simple Syndication (RSS) เพื่อนําเสนอขอมูล
ขาวสาร ของหนวยงาน
– มีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ
4 ขาวประชาสัมพันธ
– ขาวสารประชาสัมพันธทั่วไป
– ขาวสารและประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจาง การจัดฝกอบรม เปนตน
– ปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน
5 คลังความรู
– ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ขอมูลสถิติตางๆขอมูล GIS และ eBook เปนตน ตลอดจนตองมีการอางอิงถึงแหลงที่มา (Reference) และ
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ที่
6
7

8

9

10
11
12

1
14

เนื้อหาการประเมิน

เกณฑการประเมิน
วัน เวลา กํากับเพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชตอ
คําถามที่พบบอย (FAQ) – สวนที่แสดงคําถาม และคําตอบที่มีผูนิยมสอบถาม
เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล – มีเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล การเยี่ยมชมเว็บไซตของผูใชบริการ เชน
การเยี่ยมชมเว็บไซต
จํานวนครั้ง จํานวนหนา ความสนใจระยะเวลา เปนตน ทั้งนี้ เพื่อให
(Web Analytic)
หนวยงานมีขอมูลในการวิเคราะหพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต (Web
Behavior)
เครื่องมือสนับสนุนการใช – มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน งายตอการเขาใจ
งาน
– มีเครื่องมือในการแนะนําการใชงาน (Help) ไดแก Tool tips,
Pop-up, Help เปนตน
– มีคําแนะนําเว็บไซต หรือคําอธิบาย Content ตางๆของเว็บไซต เพื่อ
แนะนําการใชงานเว็บไซตแกประชาชน
แบบสํารวจออนไลน
– การสํารวจความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซต
(Online Survey)
– การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)
– การออกเสียงลงคะแนนตางๆ (Online Voting)
ผังเว็บไซต (Site map)
– สวนที่แสดงแผนผังเว็บไซตทั้งหมด
ระบบสืบคนขอมูล
– สวนที่เปนบริการสืบคนขอมูลทั่วไป และขอมูลภายในหนวยงานได
(Search Engine)
เว็บลิงค
– สวนงานภายใน
– หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของโดยตรง
– เว็บไซตอื่นๆ ที่นาสนใจ
เสนเชื่อม (Link)
– ตองมีความพรอมใชเสมอ
สวนลางของเว็บไซต
– ทุกๆ หนาควรจะแสดงขอมูลตางๆ ในสวนลางของเว็บไซต ดังตอไปนี้
(Page Footer)
1 เมนูหลักในรูปแบบขอความ
2 ขอมูลติดตอหนวยงาน ไดแก ชื่อและที่อยูหมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร และที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3 เสนเชื่อมกลับไปยังหนาหลักของเว็บไซต
4 คําสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)
5 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
6 การประกาศนโยบายประกอบดวย*
6.1 นโยบายเว็บไซต (Website Policy)
6.2 นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
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ที่

เนื้อหาการประเมิน

เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการประเมิน
6.3 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต (Website
Security Policy)
* หนวยงานสามารถดาวนโหลดตัวอยางการประกาศนโยบายไดที่
URL:http://website.mnre.go.th/main.php?filename=gws_mnre

เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐไดไมนอยกวา 11 ขอ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐไดไมนอยกวา 12 ขอ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐไดไมนอยกวา 13 ขอ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานสูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐไดไมนอยกวา 14 ขอ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานไดเปนแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

ตัวบงชีท้ ี่ 5.6 การพัฒนาระบบการฝกอบรม
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ชนิดของตัวบงชี้

 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
มีการวางแผนการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอง
กับนโยบาย กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามพันธกิจ
ของสํานักฯ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีการวิเคราะหหลักสูตรดานความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. มีการสํารวจความตองการ/ความจําเปนในการฝกอบรม
3. มีการจัดโครงการฝกอบรมที่เนนกระบวนการเรียนรู
4. มีการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอโครงการ
ฝกอบรมของสํานักวิทยบริการฯ มาวิเคราะหเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชีท้ ี่ 5.7 การพัฒนาระบบการรับขอรองเรียน และมาตรการในการจัดการขอรองเรียน
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ชนิดของตัวบงชี้

 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
มีการพัฒนาระบบการรับขอรองเรียน และมาตรการในการจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอย
ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินตัวบงชี้นี้ พิจารณาจากขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข
โดยกําหนดเปาหมายขอรองเรียนเปนศูนย
ขอรองเรียน หมายถึง รายการที่ผูรับบริการเสนอใหปรับปรุงจําแนกตามสวนงานยอย
การแกไขขอรองเรียน หมายถึง การดําเนินการแกไขขอรองเรียนซึ่งสมควรไดรับการแกไข และที่สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการแกไขเองไดจําแนกตามสวนงานยอย
สูตรในการคํานวณ
ขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข
X 100
ขอรองเรียนทั้งหมด
ตัวอยาง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการดวยวิธีการตางๆ อาทิตูรับฟง
ความคิดเห็น หนังสือรองเรียน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เว็บบอรด ฯลฯ จํานวน10 รายการโดยสํานักฯได
ดําเนินการแกไขขอรองเรียน จํานวน 7 รายการ สามารถแกไขได 7 รายการ จะไดรบั คะแนนเทากับรอยละ 70
ดังนี้
7 x 100
10

= 70 %

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีระบบการจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอย
2. มีระบบการจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอยและสามารถจัดการขอรองเรียนไดโดยมีรอย
ละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 60 – 69
3. มีระบบการจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอยและสามารถจัดการขอรองเรียนได โดยมีรอย
ละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 70 – 79
4. มีระบบการจัดการขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอยและสามารถจัดการขอรองเรียนได โดยมีรอย
ละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 80 – 99
5. ไมมีขอรองเรียนของทุกหนวยงานยอย
เกณฑการประเมิน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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สํานักงานอธิการบดี
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดการเรียนการสอนโดนเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยอยาง
เหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้นยัง
จํ า เป น ต อ งมี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณภาพสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และเปา หมายของคณะ/วิ ทยาลั ย /
หนวยงานและมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมิ นผลความสํ าเร็จ ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
7 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืนการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาภายในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงผลใหการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
•กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
•กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
•กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
•กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
•กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 - 4 ขอ
5 ขอ
6-7 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการ เชน การซอมบํารุง การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ การปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัย
2. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล กากร
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยใน
เรื่องระบบประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 5.6 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึงการที่สามารถจัดการใชไฟฟา
ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการใชไฟฟาลดลงไดอยางนอย รอยละ 10 แนวทางสําคัญที่จะ
ชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการในการใชพลังงานคือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดในทุกภาคสวน คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน
ทั้งหมดโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงานเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (milestone) แบง
เกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละ
ระดับ
เกณฑการประเมิน
1. มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง -0.400 ถึง -0.500
2. มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง -0.300 ถึง -0.399
3. มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.299
4. มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง -0.091 ถึง -0.199
5. มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่ สนพ.
กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0
สถาบันอุดมศึกษาจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 3 คะแนน
คะแนน 1
ชวง -0.400 ถึง 0.500

คะแนน 2
ชวง -0.300 ถึง 0.399

คะแนน 3
ชวง -0.200 ถึง 0.299

คะแนน 4
ชวง 0.091 ถึง 0.199

คะแนน 5
ชวง 0 ถึง -0.090
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สํานักงานวิทยาเขต

องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริการนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้

 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบั น จั ด บริ ก ารด า นต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า ให นั ก ศึ ก ษาอย า งครบถ ว นตั้ ง แต ก ารให
คําปรึ กษาทั้ งด า นวิ ช าการและการใช ชี วิ ต จัดบริการขอมูล หนว ยงานที่ใหบ ริการ เชน ทุน กูยืมการศึกษา
แหลงทุนการศึกษาตอ กาบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแกนักศึกษา
3. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-2 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4. นําผลการประเมินจากขอ 3 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
5. ใหขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะ
มีโอกาสไดรับการพัฒนาสติ ปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ขอ
2 ขอ
3-4 ขอ
5 ขอ
6-7 ขอ

62

ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันควรมีความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และ
ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน
อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่อ
อิเล็คทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดย
พิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยใน
เรื่องระบบประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1-3 ขอ

คะแนน 2
4 ขอ

คะแนน 3
5 ขอ

คะแนน 4
6 ขอ

คะแนน 5
7 ขอ
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สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การจดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาองคความรูใหม ซึ่งเปนการขยาย
พรมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริงเปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกในการกําหนดทิศทาง
และการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
เกณฑมาตรฐาน
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
ใหม บัวสกุลอุบลชาติ อยางนอย 1 ผลงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (กลุมไมดอก ไมประดับ) กับสํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหนับเฉพาะที่ไดรับ
การจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 0
ไมมีการดําเนินการ

คะแนน 3
อยูระหวางยื่นจดทะเบียน

คะแนน 5
มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุ นงานวิ จัยหรืองานสร างสรรค
ดังนั้ นมหาวิ ทยาลัย จึงตองจัดสรรเงินสนับสนุน ทั้งจากภายใน
มหาวิ ทยาลั ย และที่ ได รับ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับ สนุน การทําวิจัย หรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้ น เงิน ทุ น วิ จั ย หรื องานสรางสรรคที่สถาบัน บัว ราชมงคลตะวัน ออกไดรับ จากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น ยังเปน ตัว บงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัย ของสถาบัน บัว ราชมงคล
ตะวันออก
เกณฑการประเมิน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 300,000 บาท
สูตรการคํานวณ
การแปลงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
คะแนนที่ได = ________________________________________________________________ x 5
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การเผยแพรผลงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
งานประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและขาวสาร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรม ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของของสถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออก เพื่อสรางความรู ความเขาใจ สงเสริม รักษา เชื่อมโยงเครือขายสรางความสัมพันธและความรวมมือ
สรางชื่อเสียง และสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใหเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
2. มีการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 1 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 2 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 การบริการวิชาการแกสงั คม
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การใหบริ การวิชาการที่ เปน ประโยชนและเปน แหล งอางอิงทางวิชาการ การเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสม เสริมสร างความเข มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททาง
วิชาการของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสาธารณะ
เกณฑมาตรฐาน
จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแบบใหเปลา รวมทั้งการใหบริการวิชาการที่จัดใหกับหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกรองขอ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ครั้ง

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ครั้ง

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ครั้ง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ครั้ง

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ครั้ง
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.5 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพนั ธุบ วั
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ
พันธุบัว
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษพันธุบัว ตอ
สาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.6 การเพิ่มรายไดใหกบั มหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกมุงมั่นที่จะพัฒนาพันธุบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ผลิตและจําหนายพันธุบัว
ผลิตภัณฑแปรรูป ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวใหเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริม
ความงาม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน
รายไดจากการจําหนายพันธุบัวและผลิตภัณฑจากบัวของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
≥60,000 บาท

คะแนน 2
≥80,000 บาท

คะแนน 3
≥100,000 บาท

คะแนน 4
≥150,000 บาท

คะแนน 5
≥200,000 บาท
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สํานักงานประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับสาขาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
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5. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คณ
ุ ภาพของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
หนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของหนวยงานสายสนับสนุน คือ การจัดเก็บขอมูลที่รับผิดชอบอยาง
เปนระบบ ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สงผลใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และประการสําคัญที่สุดคือ สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. มีการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ
3. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
4. มีการรายงานขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพที่รับผิดชอบ
5. ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน คณะ/มหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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สถาบันนวัตกรรมการกอสรางและเทคโนโลยีวสั ดุ
องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 ผลงานการออกแบบ เทคนิควิธแี ละแผนงานในการซอมบํารุงและ Renovate อาคาร
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
นอกจากการออกแบบเพื่อกอสรางอาคารขึ้นใหมแลว ผลงานการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใชสอยทั้งหมด
ของอาคารหรื อพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของอาคารขึ้นมาใหม (Renovate) ก็เป นผลงานการสรางสรรคที่มี
ความสําคัญไมนอยไปกวาการออกแบบเพื่อกอสรางอาคารขึ้นมาใหมหรือในบางกรณีอาจจะมีความสําคัญ
มากกวาเสียดวยซ้ําไป เนื่องจากในปหนึ่งๆนั้นจะมีการสรางอาคารใหมขึ้นมาเพียงนอยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํา นวนอาคารที่มีอยู เ ดิ ม และอาคารที่ มีอยูเดิมจํานวนมากมายมหาศาลเหลานี้ก็ตองการการบํารุงรักษา
ซอมแซมอยางตอเนื่อง และในบางกรณีตองทําการ Renovate อาคาร ซึ่งนอกจากจะบํารุงรักษาอาคารเพื่อใช
อาคารใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเชนเดียวกับการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาแลว การพัฒนาเทคนิคและ
องคความรูในการบํารุงรักษา ซอมแซม และ Renovate อาคารยังจะนํามาซึ่งการพัฒนาองคความรูในการ
ออกแบบเพื่อกอสรางอาคารขึ้นใหมใหเหมาะสม งาย/สะดวก ตอการบํารุงรักษาและ Renovate รวมทั้ง
ประการสําคัญคือมีความปลอดภัยและ ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติอยางยิ่งเนื่องจากเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่สําคัญตอการอยูอาศัยและใชสอยพื้นที่ภายในอาคารใน
การทํากิจกรรมตางๆของมนุษย ผลงานการซอมบํารุงรักษาอาคารและการออกแบบ Renovate อาคาร เปน
ผลงานสรางสรรคที่มีความหลากหลายทั้งขนาดพื้นที่โครงการ รูปแบบ เทคนิควิธี และระดับของการสรางสรรค
ผลงาน โดยมีตั้งแตการสํารวจตรวจสภาพอาคาร การวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดป ญหากับอาคารหรื อ
สวนประกอบอาคาร จนนําไปสูการวิเคราะหเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการซอมบํารุงอยาง
งายๆ ไปจนถึงการออกแบบที่ปรับเปลี่ยน “ที่วาง” (Space) ทางสถาปตยกรรม ที่เปนการสรางสรรคใหเกิด
สุนทรีภาพ (Aesthetic) หรือความงามในสถาปตยกรรมนั้นขึ้นมาใหม
เกณฑมาตรฐาน
สถาบันนวัตกรรมการกอสรางฯ ดําเนินการสํารวจสภาพอาคาร เสนอแนะเทคนิควิธีในการซอมบํารุง
อาคารและออกแบบ Renovate อาคาร
1. สํารวจสภาพอาคารสถานที่ และบันทึกสภาพอาคารในสวนที่ชํารุดทรุดโทรม เสียหาย เสื่อมสภาพ
2. นําเสนอเทคนิควิธีการซอมบํารุงอาคารในสวนที่ชํารุดทรุดโทรม เสียหาย เสื่อมสภาพ ที่จะทําให
สามารถใชงานอาคารในสวนนั้นไดดีดังเดิมหรือใชงานไดดีกวาเดิม
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3. ออกแบบ Renovate อาคาร ซึ่งเปนการสรางสรรคผลงานการออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยน “ที่วาง”
(Space) ทางสถาปตยกรรม และพื้นที่ใชสอยขึ้น มาใหม เปน การสรางสรรคใหเกิดสุนทรีภ าพ
(Aesthetic) หรือความงามในสถาปตยกรรมนั้นขึ้นมาใหม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

-

-

คะแนน 3

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 2
มีการดําเนินการ 1 ขอ ขอหรือดําเนินการ
ขอ 1 เกิน 5 งาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
3 ขอหรือดําเนินการ
ขอ 2 เกิน 2 งาน
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
งบประมาณสําหรับดําเนินการซอมบํารุง และ Renovate อาคาร เปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
เกิ ด การดํ า เนิ น งานตามที่ ส ถาบั น นวั ต กรรมฯนํ า เสนอเทคนิ ค วิ ธี ใ นการซ อ มบํ า รุ ง และออกแบบสํ า หรั บ
Renovate อาคารไว เมื่อพิจารณาถึงความพรอมของปจจัยแวดลอมในดานตางๆในปจจุบันนี้แลว สรุปไดวา
สถาบันนวัตกรรมฯควรจะดําเนินการทดลองและวิจัยกับอาคารสถานที่ตางๆในวิทยาเขตอุเทนถวายแลวขยาย
ออกไปยังวิทยาเขตอื่นๆ จากนั้นจึงขยายออกไปภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการสนองนโยบายในการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย กลาวคือ อาคารสถานที่ตางๆหลายแหงภายในวิทยาเขตฯตองการการ
ซอมบํารุงและ Renovate อาคาร ดังนั้นผลงานในการดําเนินการและการออกแบบปรับปรุงซอมบํารุงอาคาร
จะสามารถนํามาใชในการของบประมาณแผนดินในลักษณะบูรณาการกันระหวางหนวยงานภายในและสราง
องคความรูใหมๆขึ้นมาได
เกณฑมาตรฐาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยและงบประมาณ
แผนดิน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2 ลานบาท
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไดรับงบประมาณ
ไดรับงบประมาณ ไดรับงบประมาณ
มาดํ า เนิ น การตามที่ มาดําเนินการตามที่ มาดํ า เนิ น การตามที่
สถาบั น นั ว ตกรรมฯ สถาบัน นัวตกรรมฯ สถาบั น นั ว ตกรรมฯ
เสนอไมต่ํากวา 5 แสน เสนอไม ต่ํ า กว า 1 เ ส น อ ไ ม ต่ํ า ก ว า 2
บาท
ลานบาท
ลานบาท
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การบริการวิชาการหรือการบูรณาการแกสงั คม
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ให บริ การด านวิ ชาการ ตลอดจนประสานความรวมมือกับ หนวยงานตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สํานักงานวิทยาเขต แผนกอาคารสถานที่ สํานักงานเขต ฯลฯ ในการสนับสนุนดาน
วิชาการเพื่อนํามาประยุกตใชสําหรับการตรวจตรา ดูแลรักษา ซอมบํารุง และปรับปรุงอาคาร เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการในการออกแบบและงานชางในสาขาวิชาที่เกี่ยวของในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งในเทคนิควิธีการซอมบํารุงอาคารใหกับชุมชนตางๆที่ตองใชอาคารในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาสังคมการเรียนรู
เกณฑมาตรฐาน
จํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการหรือจํานวนโครงการที่ทําใหเกิดการบูรณาการในการ
ซอมแซมและปรับปรุงอาคาร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
-

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

-

มีการดําเนินการ
1 ครั้ง
หรือบูรณาการ 1
โครงการ

มีการดําเนินการ
2 ครั้ง
หรือบูรณาการ 2
โครงการ

มีการดําเนินการ
3 ครั้ง
หรือบูรณาการ 3
โครงการ
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 การทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรกั ษอาคารสถานที่
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
อาคารและพื้นที่วางโดยรอบอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม จัดเปนมรดกทางดานศิลป
สถาป ต ยกรรมที่ ส มควรได รั บ การทํ า นุ บํ า รุ งและอนุ รั ก ษ ไ ว ซึ่ ง แนวทางดั ง กล า วนี้ เ ป น แนวความคิ ด หลั ก
(Concept) ในการออกแบบซอมบํารุงและ Renovate อาคาร โดยพื้นฐานอยูแลว ดังนั้นการดําเนินการในแต
ละโครงการจึงมีความแตกตางกันเพียงสัดสวนในการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมที่
ผูกพันอยูกับตัวงานสถาปตยกรรมนั้นๆวาในแตละโครงการจะมีสัดสวนมากนอยเพียงใดเทานั้น
เกณฑมาตรฐาน
1. รักษารูปแบบสถาปตยกรรม สี พื้นผิวซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญของอาคารไวได
2. รักษาวัสดุเดิมที่ใชเปนสวนประกอบของอาคารไวได
3. สามารถอนุรักษ และขณะเดียวกันก็ พัฒนาการศิลปสถาปตยกรรมไปพรอมกั นไดอยาง
เหมาะสม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

-

-

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการใน มีการดําเนินการทั้ง มีการดําเนินการ
ขอ 1 หรือ 2
ขอ 1 และ 2
ในขอ 3
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.5 การเผยแพรผลงานของสถาบันนวัตกรรมการกอสรางฯ
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
เมื่อการดําเนินงานซอมบํารุงและปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ ในขั้นตอไปจะตองติดตามผลของ
การดําเนินงานเปนระยะๆ ซึ่งในระหวางนี้อาจจะมีการซอมแซม แกไข ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของหลายประการ อยางไรก็ตามการติดตามเก็บขอมูลและติดตามผลลัพธอยางตอเนื่อง
ตลอดจนบันทึกหลักฐานการดําเนินงานในแตละขั้นตอนนั้น จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการเผยแพรผลงาน
ของสถาบันนวัตกรรมการกอสรางฯ ใหเกิดประโยชนตอสาธารณะชนที่จะใชเปนแนวทางในการซอมบํารุงและ
ปรับปรุงการใชสอย (Renovate) อาคารอยางมาก
เกณฑมาตรฐาน
1. บั น ทึ กรู ป แบบองค ป ระกอบของอาคารที่ เ สื่ อ มสภาพ บั น ทึ กสภาพป ญหาการใช ง าน
รวมทั้งเก็บรวบรวมและประมวลขอมูลอยางเปนระบบ
2. วิเคราะหปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปญหา
3. ออกแบบสถาปตยกรรมและหรือแบบกอสรางปรับปรุงอาคาร
4. มีการนําหลักฐานในขอ 1-4 เผยแพรออกไปยังสื่อตางๆเพื่อประโยชนตอสาธารณะชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

-

ดําเนินการในขอ
1

ดําเนินการทั้งขอ
1-2

ดําเนินการในขอ
1-3

ดําเนินการในขอ
1-4
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.6 การเพิ่มรายไดใหกบั มหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้
 ปจจัยนําเขา
 กระบวนการ
 ผลผลิต/ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้
ในโครงการซอมบํารุงและ Renovate อาคาร ที่มีขนาดใหญซึ่งประชาชนหรือบุคคลทั่วไปไม
สามารถจะดํ า เนิ น การได ดว ยตนเอง ซึ่งหมายรวมถึงหนว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายแหงตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุมเจาของอาคารสถานที่เหลานี้มีความตองการจะวาจางหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการซอมบํารุงและ Renovate อาคารมาดําเนินการให ซึ่งเมื่อสถาบันนวัตกรรมการกอสรางฯมีความพรอมก็
จะสามารถสรางรายไดเขาสูมหาวิทยาลัยไดอยางมาก ประการสําคัญคือสามารถสรางรายไดไปพรอมกับการ
สรางใหเกิดบูรณาการทางวิชาการชางกอสรางแบบสหวิทยาการซึ่งเปนอนาคตของการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการในอนาคตอันใกลนี้
เกณฑมาตรฐาน
รายไดจากการรับจางดําเนินการซอมบํารุงและ Renovate อาคาร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 200,000 บาท ≥ 300,000 บาท ≥ 400,000 บาท ≥ 500,000 บาท ≥ 600,000 บาท
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บทที่ 5
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานตาง ๆ และ
ผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่รับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไวในแต
ละองคประกอบตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ในบทที่ 3 และ 4 รวมถึงเอกสารหรือขอมูลอางอิงประกอบการ
ประเมิ น ตนเอง เพื่ อ เป น ข อ มู ล ให แ ก คณะกรรมการตรวจประเมิ น สํา หรั บ ใช ในการตรวจประเมิน และให
ขอเสนอแนะตอไป

โครงสรางของรายงานการประเมินตนเอง
สําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานสนับสนุนวิชาการควรมีโครงสรางของ
รายงานการประเมินตนเองที่ประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังนี้
ปก
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 สวนนํา
1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
1.1 ชื่อหนวยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเปนมาโดยยอ
2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
2.2 ปณิธาน
2.3 เปาหมายและวัตถุประสงค
3. โครงสรางองคกร และการบริหาร
3.1 คณะผูบริหาร
3.2 คณะกรรมการบริหาร
3.3 คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน
4. ขอมูลพื้นฐานดานบุคลากร
5. ขอมูลพื้นฐานดานงบประมาณ อาคารสถานที่ และทรัพยากรอื่นๆ
6. อัตลักษณและเอกลักษณ
7. ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
7.1 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน (เปรียบเทียบอยางนอย 2 รอบป)
7.2 การดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปที่ผานมา
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
1. ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานพื้นฐาน
1.1 องคประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ
1.1.1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงาน
1.2 องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
1.2.1 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร
1.2.2 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.2.3 ตัวบงชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
1.2.4 ตัวบงชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสถานบันสูสถาบันการเรียนรู
1.2.5 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
1.3 องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
1.3.1 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน
1.4 องคประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
1.4.1 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานเฉพาะ
2.1 องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ (ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานในบทที่ 4)
บทที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
1. วิเคราะหผลการประเมินตนเองระดับหนวยงาน
2. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาตามรายองคประกอบ
2.1 องคประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ
2.2 องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.3 องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
2.4 องคประกอบที่ 4 ระบบประกันคุณภาพ
2.5 องคประกอบที่ 5 ผลการดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ
ภาคผนวก
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ตัวอยางการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ ในบท
ที่ 2 ใหจัดทําตามตัวอยางตอไปนี้

องคประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ
ตัวบงชีท้ ี่
1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงานจากการวิเคราะห SWOT ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรตามขอ 1 เปนแผนปฏิบัติการประจําปและแผนกลยุทธทาง
การเงินที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน
3. มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
4. มีกระบวนการติดตามและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนที่กําหนด
6. เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนต อ คณะกรรมการประจํ า /คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ
พิจารณา
7. นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา/คณะกรรมการบริหาร ไปใชในการทบทวนแผนในปถัดไป
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
แสดงรายการหลักฐานที่ใชอางอิง
ตัวอยาง : RMUTTO 1.1-1-01(a)
*** อธิบายผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ***
(ชื่อรายการหลักฐาน)
หมายเหตุ (a) รหัสการอางอิงรายการหลักฐานตามตัวอยาง RMUTTO 1.1-1-01 ประกอบดวย
RMUTTO : อักษรยอของหนวยงาน
1.1
: ตัวบงชี้ที่
1
: เกณฑมาตรฐานขอที่
01
: ลําดับที่ของเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนน
การประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
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การวิเคราะหผลการประเมินตนเองของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
การวิเคราะหผลการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายในแตละองคประกอบในบทที่ 3
ของรายงานการประเมินตนเอง โดยแบงระดับคุณภาพออกเปน 5 ระดับ ไดแก
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
ซึ่งสามารถวิเคราะหโดยจัดทําเปนตารางการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค
ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

1
2
3
4
5
รวม
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลีย่

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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