
 
แนวทางการกรอกข้อมูล : 
  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ท าความเข้าใจกับเนื้อหาในทุกหัวข้อค าถาม ว่ามีความส าคัญอย่างไร และหมายความว่าอย่างไร ค าถามในแต่ละหมวดเป็นค าถามในระดับ  1 llaee o  ซึ่ง
หากยังไม่ชัดเจนให้อ่านรายละเอียดและค าอธิบายในเกณฑ์ฉบับเต็มเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น 

2. อภิปรายและค้นหาว่าในองค์การของท่านมีการด าเนินการเพื่อตอบค าถามดังกล่าวอะไรบ้าง การด าเนินการต่าง ๆ มีความเป็นระบบอย่างไร สื่อสารถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ว่าการด าเนินการในข้อ  2  มีประสิทธิผลหรือไม่ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลหรือตัววัดใดที่สะท้อนความมีประสิทธิผลดังกล่าว 
4. ให้อภิปรายว่าในหัวข้อดังกล่าวคณะได้มีการด าเนินการทีค่รบถ้วนแล้วหรือยัง ตอบโจทย์ความต้องการของคณะหรือยัง ยังต้องปรับปรุงในเรื่องใดหรือไม่ 
5. ให้กรอกข้อมูลของตัววัดตามที่ท่านระบุมาแล้วย้อนหลัง  3  ปี  (2222 – 2222)  หรือเท่าที่มี ตัววัดใดที่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลให้ระบุไว้ด้วย 

 
หมายเหตุ: 

 ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการประเมินตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังที่  2  ในวันที่  22 – 22 กรกฎาคม  2252  
 ส าหรับคณะวิชาที่มี RAS ของการด าเนินการตาม  dEPdE  หรือ  AQA  สามารถวิเคราะห์จากเอกสารดังกล่าว โดยเพิ่มเตมิเนื้อหา

รายละเอียดอื่น ๆ ลงไปในตารางได้  

Form 2 : SA 



มหาวทิยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
หมวด 1 การน าองค์การ 

ข้อก าหนดโดยรวม 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo 
vapti aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
 

   

(1) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์และชี้น า
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างให้เกิด
ความยั่งยืน  

ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ก าหนดนโยบาย และท า
ประชาพิจารณ์ โดยน าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การก าหนด
นโยบายต่างๆ อาศัยข้อมูล
เชิงประจักษ์ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน เข้ามา
เป็นฐานประกอบการ
ตัดสินใจ  
 

- จากการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานยังไม่สามารถสร้างความยั่งยืน 



ข้อก าหนดโดยรวม 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo 
vapti aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

(2) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้เกิดให้
ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนเกิดความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้าง 
นวัตกรรม และท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจ
ความพึงพอใจ ประเมิน
และท าการปรับปรุงจากผล
ประเมินความพึงใจ ดั่งเช่น 
การปรับปรุงทัศนียภาพ
ของหมาวิทยาลัย 

- ในการใช้วิธการส ารวจความต้องการแล้วน ามาปรับปรุง
ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าให้
เกิดความผูกพันกับสถาบัน 

(3) วิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้า ที่
ส าคัญกลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัย มีการจัดการ
ประชุมทุกภาคการศึกษา 
การเผยแพร่จดหมายข่าว 
การเผยแพร่ผ่านวารสาร
มหาวิทยาลัย และหน้า
เว็บไซต์ พร้อมทั้ง social 
media อ่ืนๆ 

- ช่องทางในการสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

   

(4) แนวทางท่ีสถาบันใช้เพื่อให้เกิดการก ากับดูแล และแนว 
ทางการปรับปรุงระบบการน าองค์การที่เป็นระบบและมี 

มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบ 
ITA ซึ่งเป็นระบบที่

- ควรมีการก ากับดูแล และปรับปรุการน าองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 



ข้อก าหนดโดยรวม 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo 
vapti aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

ประสิทธิผล  เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม 
 

(5) วิธีการทีส่ถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  

มีการการเผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ผ่านทางเว็บไซต์ และ
ถ่ายทอดให้กับบุคคลากร 
โดยการประชุม 

- ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
หมวด 2 กลยุทธ ์



หัวข้อเกณฑ์ 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
 

   

(1) กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบและ
โอกาสเชิงกลยุทธ์  

มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
และสามารถคาดการณ์ 
เพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โดยใช้ รายงาน 
สถานการณ์ ตลอดจน
ทิศทางต่างๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

- - 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่
ส าคัญ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการ
ประชุมหารือ เพ่ือทบทวน
พิจารณาแนวทางและ
เสนอข้อคิดเห็น ให้
เชื่อมโยงกับแผน

- - 



หัวข้อเกณฑ์ 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

(3) ให้สรุปว่าระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง รวมทั้งกลยุทธ์
หลักและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและ
เป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง 

- - - 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   
 

  

(4) วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งระบุว่ามีแผนปฏิบัติการ
อะไรบ้าง  

มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
แผนปฎิบัติการร่วมกัน โดย
การจัดประชุมร่วมกันกับ
ทุกหน่วยงาน 

- - 

(5) วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งตัววัดและ
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า  

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การที่ได้ท าจากการประชุม
ร่วมกันไปให้ทุกหน่วยงาน 
น าไปสู่การปฏิบัติ 

- - 

(6) การคาดการณ์ของผลตัววัดและตัวบ่งชี้เหล่านี้โดยเทียบ การประเมินโดยอาศัยคู่ - - 



หัวข้อเกณฑ์ 
ระบกุระบวนการที่เป็น

ระบบชัดเจน (Accl1app 
aoE Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

กับค่าเปรียบเทียบที่ส าคัญ เทียบ ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา และสถานการณืที่
ส าคัญ (Hot issue) 

หมวด 3 ลูกค้า 

หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

3.1 เสียงของลูกค้า 
 

   

(1) วิธีการที่สถาบันใช้รับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียนและ
ลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน  

 ทางมหาลัยมีการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังเสียง
สะท้อนจากผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

- - 



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของ 
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท า
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนในทุกๆ
ภาคการศึกษา เพ่ือท า
การประเมินผลและน า
ข้อเสนอที่ได้จาก
แบบสอบถามมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
 

- - 

(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนที่เป็นระบบและได้ข้อมูลความไม่พึงพอใจที่
ชัดเจน  

มหาวิทยาลัยมีการเปิด
ช่องในการรับข้อเรียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ โดยข้อ
เรียนดังกล่าวจะส่งตรง
ไปถึงอธิการบดี หรือ 
คณบดีโดยตรง 

- - 



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
 

   

(4) วิธีการที่สถาบันก าหนดหลักสูตรและบริการ เพ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

มหาวิทยาลัยมีการจัดมี
การออกพ้ืนที่ในการ
ส ารวจ โดยท าการ
ส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการชุมชนใน
การก าหนดหลักสูตร 

- - 

(5) ช่องทางการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัยมีการเปิด
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดย
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

- 
- 

- 
- 

(6) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนอย่างเป็นระบบ 

มหาวิทยาลัยมีการ
สื่อสาร และเปิดช่องใน

- - 



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

การติดต่อ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้เรียน
และกลุ่มลูกค้าอ่ืน ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 

หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  
 

   

(1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการด าเนินการ ในทุกระดับ และทุกส่วน
งานของสถาบันอย่างเป็นระบบ 

มหาวิทยาลัยมีการใช้
ระบบ 3 มิติ ในการ
ควบคุมดูแลเรื่องการเงิน 
และมีระบบ cms ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- - 

(2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุง
ผลการด าเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบัน  

มีการจัดท าระบบ
สารสนเทศในด้านต่างๆ 
เช่น ระบบ cms ช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน 
ระบบสามมิต ิช่วยใน
การจัดการด้านการเงิน 
ระบบเงินเดือน เป็นต้น   

- - 

(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพ่ือ - - - 



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

สนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
(4) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ และเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้ 

และท าให้องค์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการประชุมเพ่ือให้แต่
ละหน่วยงานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกัน ทั้งระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย 

- - 

(5) วิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศ  ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

มีการประเมินความพึง
พอใจด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
บุคลากร และอาจารย์
เพ่ือส ารวจความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- - 

 
 



 
 



หมวด 5 บุคลากร 

หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

2.o สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
 

   

(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีดความสามารถ และ 
อัตราก าลังเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จในทุกพันธกิจ 

มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังของบุคลากร
ระยะ 5 ปี และ
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีของทุก
หน่วยงาน 

- - 

(2) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่เก้ือหนุนและมี
ความมั่นคงต่อการท างานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  

มีการสอบถามความพึง
พอใจต่อการท างานของ
บุคลากร เพื่อน ามา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การท างาน และความ
ต้องการต่างๆ 

- - 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร     



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่เป็น
ระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

 
(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร 

และผู้น าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้องค์การเกิดผลการ
ด าเนินการที่โดดเด่น  

มีการจัดโครงการอบรม
ให้กับบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านวิจัย ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ มี
การจัดสรรงบประมาณ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
และมีศูนย์พัฒนา
บุคลากรและมือาชีพเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการพัฒนา
บุคลากรในทุกภาคส่วน 

- - 

(4) วิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเท
ในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ   

มีการจัดสวัสดิการต่างๆ 
เพ่ือช่วยเหลือบุคลากร
ในด้านต่างๆ เช่น 
บ้านพัก หอพัก Fitness 

- - 

 
 



 
 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่
เป็นระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

6.1 กระบวนการท างาน   
 

   

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ จัดการกระบวนการ 
ท างานทีส่ าคัญอย่างเป็นระบบเพื่อส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มี
คุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ให้ระบุกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญว่ามีอะไรบ้าง 

มีการส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต ชุมชนต่างๆ 
รวมถึงวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต  

- - 

(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานทีส่ าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
หลักสูตรและบริการคงคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และ ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง  

มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์อยู่เสมอ 
เช่น การปรับปรุง

- 
 
 
 

- 
 
 
 



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่
เป็นระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

รายวิชาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
การออกแบบวิธีการ
สอนในศตวรรษ 21 

- - 

(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่ง 
ใหม่ ๆ เพื่ออนาคตอย่างเป็นระบบ และส่งมอบคุณค่าแก่ ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

มีการปรับปรุงวิธีการ
สอนโดยน านวัตกรรม
ใหม่ๆ มาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 

- - 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ     
(4) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  
มหาวิทยาลัยมีการ
ติดตามและดูแลการใช้
เงินต่างๆด้วยระบบ 3 
มิติ เพื่อใช้ในการ
ควบคุมต้นทุนของ
มหาวิทยาลัย 

- - 

(5) การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉินที่ มีการจัดท าแผนการ -  



หัวข้อเกณฑ์ 

ระบกุระบวนการที่
เป็นระบบชัดเจน

(Accl1app aoE 
Elce1a)  

ความมีประสิทธิผล 
 pat si tpl 
l sElopl 1v 

lvvlpts loliif  
 pat cl1 lo vapti 

aoE llicet 

เรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
)ให้ระบุรายละเอียด( 

อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมี
ความต่อเนื่องในสภาวะดังกล่าว 

จัดการบริหารความ
เสี่ยงในทุกภาคส่วน 

- - 

 


