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    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552   หนา 1

บทที่ 1 
บริบทองคกร 
 

ประวัติความเปนมาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต  กอตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  มี
ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ภาค
ปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

พ.ศ. 2528 หลังจากแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให
วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเริ่มเปดสอน
สายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเริ่มเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป และเปดรับนักศึกษาชายเปนสหศึกษา
เปนปแรก 

พ.ศ. 2529 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่น โดยเปดสอนระดับปริญญาตรี 
(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเปดสอนระดับอนุปริญญาศิลป
ศาสตรเพิ่ม คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.)  

พ.ศ. 2531 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
และ (2 ป หลังอนุปริญญา) วิชาเอกศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) 

พ.ศ. 2533 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป หลังอนุปริญญา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ภาคเรียนที่ 2/33 สําหรับนักศึกษา
ภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  

พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัย
ครูสวนดุสิตเปลี่ยนชื่อเปน  “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปลี่ยนเปน “คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปลี่ยนเปน “คณบดี”        



  

  หนา 2   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ. 2542 เปดสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรม
วิชาออกแบบนิเทศศิลป ณ ศูนยธนาลงกรณ นอกจากนี้ยังเปดสอนภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี (4 ป) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ ศูนยปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2543 เปดสอน ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร           
ณ ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนยสุโขทัย และ 
สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ ณ ศูนยนครปฐม ศูนยนครนายก ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา ศูนยสระบุรี ศูนย
พะเยา 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ ศูนยพณิชการสยาม กรุงเทพมหานคร 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ศูนยชลบุรี 

พ.ศ. 2544  ขยายการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

พ.ศ. 2545  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนยตรัง และศูนยหัวหิน 

- เปดสอนระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ 
ศูนยหัวหิน 

พ.ศ. 2546  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงาน                   
ศาลปกครอง ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 33 เลขที่ 195 ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

-  เปลี่ยนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร เปน
สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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พ.ศ. 2548   เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาออกแบบ
แฟชั่น และโปรแกรมวิชาออกแบบสื่อส่ิงพิมพ ณ ศูนยสุพรรณบุรี 

         ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนดุสิต ลงวันที่ 22 พ.ค. 2549 และเปลี่ยนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเปน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

          ในปการศึกษา 2552 เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรฯ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต                
3 สาขาวิชา 12 หลักสูตร ทั้งในสถาบันและศูนยการศึกษา ดังนี้ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. หลักสูตรจิตวทิยา 
5. หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 
6. หลักสูตรรัฐศาสตร 
7. หลักสูตรศิลปกรรม 
8. หลักสูตรออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
9. หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
10. หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 

  สาขาวิชานติิศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
จํานวน  1 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรนิติศาสตร 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดจัดทําแผนสรางมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2552 – 2555 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากร : พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย โดยเพิ่ม
ศักยภาพของอาจารย ทั้งวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

2.  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : สงเสริมการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการใหมีความรูความ 
สามารถในเชิงวิชาการ/วิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม เปนที่พึงพอใจของผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต สนับสนุนการแสดงความสามารถของนักศึกษาในเวทีตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
และพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

3.  การพัฒนาหลักสูตร : พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหมใหมีความเหมาะสม ทันสมัย
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต โดยจัดทําการวิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อนําผล
การประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท
ตามศักยภาพของบุคลากรและความตองการของตลาดแรงงาน  

4.  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู : เสริมสรางความรู ความเขาใจ และเปาหมายของ
การจัดการศึกษาและหลักสูตรการอุดมศึกษาใหแกคณาจารย จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พัฒนา
ศักยภาพในการผลิตและใชส่ือสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและรายงานผลในรายภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน และใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.  การพัฒนางานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี : สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย การเผยแพร
ผลงานวิจัยในแหลงตาง ๆ ทั้งวารสารวิชาการและการนําเสนอผลงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

6.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา : พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพทั้งในระดับคณะและหลักสูตร จัดทําแผนงานประกันคุณภาพที่สอดคลองกับนโยบายและ       
กลยุทธของมหาวิทยาลัย เสริมสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหเปนวัฒนธรรมคุณภาพ และ
พัฒนาระบบ e-SAR 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ปรัชญา 

"คุณคาของมนุษยอยูที่การพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่อง บนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม" 

 
วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทางที่เนนในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเปนเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตองการ
ของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สรางสรรค พัฒนา และเผยแพร
องคความรูความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการบริการวิชาการสูชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ทํานุบํารุง พัฒนามาตรฐาน และเผยแพรศิลปวฒันธรรมไทย เปนที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพลวัต มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวให
สอดรับกับสภาวการณไดเปนอยางดี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1.   การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 
3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสนับสนุนความเขมแข็งในอัตลักษณ 

(Identity) ของมหาวิทยาลัย 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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งานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน

งานธุรการและสารบรรณ

งานการคลังและพัสดุ

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ 

สํานักงานคณบด ี

คณบด ี

รองคณบด ี

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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บทที่ 2  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

 
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคณุภาพ  

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา โดยในมาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํา
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา
ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับดังกลาว ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม
ใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงไดนํามาเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหนวยงานในระดับคณะดวย 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
เชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหง
ความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐาน
ยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เชน เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน
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พัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่อง
ในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา   
           นอกจากนี้  คณะกรรมการอุดมศึกษา  ไดเพิ่มนโยบายในการพิจารณารับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันมีระดับคุณภาพและ มาตรฐานตามเกณฑรับรองคุณภาพอยูสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพและมาตรฐานของปจจัยการผลิต กระบวนการหรือวิธีการ
ผลิตและผลผลิตที่เกิดจากการจัดการศึกษาตามจุดเนนหรือพันธะกิจหลักของแตละสถาบัน รวมทั้ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในกรอบระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้ การใหการรับรองประกอบดวย
เกณฑมาตรฐานคุณภาพ 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา ประกอบดวยมาตรบานยอยอีก 4 ดานคือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน  และดาน
บริหารจัดการ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอยอีก 4 ดานคือ ดาน การผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงเกณฑการรับรองวิทยฐานะสถาบันดังกลาว มีความสอคลอง
กับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาทั้ง 3 ดาน 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนสวน
หนึ่งของ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ไดคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนแนวทางใน
การพัฒนาตัวบงชี้ภายใต องคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ทั้งยัง
สัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยมุงเปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย“ระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ กําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวทางการสรางสังคม 

แหงการเรียนรู/ 
สังคมแหงความรู 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทย 
ที่พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานดาน 
คุณภาพบัณฑติ 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

มาตรฐานดาน 
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสราง 
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
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สถานศึกษากําหนดใหมี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกดั หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก อยางนอย 1 
คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) 
เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองมีความแตกตางที่สําคัญจากการประเมินรอบแรก 3 ประการ 
ประการแรก เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา ประการที่สอง เปนการประเมินตาม
จุดเนนของสถาบันวาสถาบันจะเลือกเนนดานการวิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือจะเลือกเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะจํานวนหนึ่งที่
สถาบันจะตองถูกประเมินตามจุดเนนนอกเหนือจากตัวบงชี้รวม ประการที่สาม การประเมินภายนอก
รอบที่สองเปนการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา นั่น
หมายถึง ทุกตัวบงชี้จําเปนตองมีเกณฑกํากับเพื่อตัดสินคุณภาพวาผานการรับรองตามมาตรฐาน
คุณภาพ หรือผานการรับรองแบบมีเงื่อนไข หรือไมผานการรับรอง  

รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนด
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีหลักการสําคัญ 
5 ประการ 1 ดังตอไปนี้  
 1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน           
การจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ  
 2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(Evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)  
 3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับ
ควบคุม  
 4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ  
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 5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการ ศึกษาของ
ชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยงัคงมี
ความหลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน  
 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
 

สาระสําคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับ หนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแต
ละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษา
ในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยอยูภายใตหลักการสําคัญ
สามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)  

ภายใตขอกําหนดดังกลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  และใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งนี้โดยใชแนวทางการดําเนินงานสอดคลองตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหนวยงานตน
สังกัด 

1. กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546  

1.1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  

1)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จะคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการ 
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ควบคุม การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ดาน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) การ
วิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการ
จัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ทั้งนี้ ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-study Report) ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

2)  ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่กําหนดไว  

3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา  

1.2  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้  

1)  ใหคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหาร และติดตามการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกับหนวยงาน
ภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2)  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

3)  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา ตาง 
ๆ   (2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุด 
และแหลงการเรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษาตาง ๆ (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการ
การศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ (8) องคประกอบอื่น
ตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  

ทั้งนี้ แตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามที่จะเห็นสมควร โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  
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1.3  การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป (ซ่ึงอาจใชรายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจัดทําไว
แลว) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของ
แตละสถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

2.  ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
      ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน  

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและภายในหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้  

1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น 
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว  

2)  มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตใน
วงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น  

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อให
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น  

4)  สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

5)  สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  

6)  สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และความ
รับผิดชอบ ซ่ึงตรวจสอบได (Accountability)  

7)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจดั 
การศึกษาของสถานศึกษา  
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8)  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปน
แนวทาง ปฏิบัติในการจัดการศึกษา  

9)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ดวยความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ 
และกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได 
มาตรฐาน  

2)  เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ
เปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวและเปนสากล  

3)  เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร 
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่
ควร ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง  

4)  เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

5)  เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ           
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  

3.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
เพื่อใหการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรลุผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการกําหนดตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อใชเปนสารสนเทศในการตัดสินใจดําเนินการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหการดําเนินงานประกัน
คุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

กิตติยา สีออน (2547) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยสังเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
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ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง
ความสําคัญและการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีม การฝกอบรม
พัฒนาบุคลากร ความพรอมดานทรัพยากรทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหาร และขนาดขององคกร สวนประสิทธิผล
การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 สวน คือ ประสิทธิผลระหวางทาง (Intermediate Outcome) ไดแก 
การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงาน
แบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (End Outcome or 
Ultimate Outcome) ไดแก การบรรลุพันธกิจของสถาบัน  

4.  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4.1  ระบบการประกันคุณภาพ  

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมี 
กระบวนการทํางานที่เร่ิมตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ 
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยาง 
ตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสราง 
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

4.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพ  
มาตรฐานสําคัญที่เปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหได ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  

4.3  กลไกการประกันคุณภาพ  
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน 

ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ 
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการ 
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑ
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การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงให
เกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับ 
สถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ 
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

4.4  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
เปนที่ทราบกันดีวาการวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวน การ

ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับ 
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบันตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน ประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
 
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตอง ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเปนองคการ มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

ดังนั้น จะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของ กับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ อยาง
สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนน
การ ประเมินผลการจัดการศึกษา (Output/Outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเหน็จาก
ภาพที่ 2  
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ภาพที ่2 แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคณุภาพภายนอก 

 
เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกัน คุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําป ซ่ึงเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกวารายงานการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสาร ดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. จะนําไปใชเปน สวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ ประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริง
ของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามวิสัยทัศน
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการกําหนด
วิสัยทัศน และนโยบายการประกันคุณภาพภายในไวดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในไปสู
ระบบการประกันคุณภาพ PMQA/TQA (Thailand Quality Award) โดยกําหนดใหผลการประเมิน
ภายนอกประเภทตางๆ สูงสุดอันดับหนึ่งในหาในกลุมสถาบันเดียวกัน ภายในปการศึกษา 2556”  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีเปาหมายใชหลักการการประกันคุณภาพเปนยุทธศาสตรในการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ระบบการจัดการภายในแตละภาคสวนจึงเปนระบบคุณภาพ เพื่อใหเปนไปตามการ
บริหารคุณภาพองครวม (Total Quality Award) ในกระบวนการจัดการความรูที่มุงไปสูการเปนองคกร
แหงการเรยีนรู โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายดานการประกันคุณภาพภายในดังนี้ 

• นโยบายการประกันคุณภาพทั่วไป 
ดวยแนวนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางสําคัญไวดังนี้ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการคุณภาพเขาสูงานประจํา หมายถึง การบูรณาการการ

ประกันคุณภาพในระบบตาง ๆ (ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการรับรองวิทยฐานะ) เขาเปนระบบงาน
ประจํา ไมใชการแยกสวนการปฏิบัติ เพื่อใหเปนระบบงานที่เปนวัฒนธรรมคุณภาพ อยูในวัฒนธรรม
ของสวนดุสิต 

2. สงเสริมใหมีการประกันคุณภาพภายในทุกหนวยงานหลัก และในอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข เพิ่มเติมตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

3. สงเสริมและสนับสุนนการประกันคุณภาพบนพื้นฐานความแตกตางและพันธกิจของ
หนวยงาน โดยใหมีจุดรวมและจุดแยกเฉพาะที่เชื่อมโยงส ูอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ใหมีคุณภาพสูงสุด และพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ 

5. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายงานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนงานดานบริหาร
คุณภาพใหเปนไปตามกลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมาตรการที่ 
6.3 มุงเนนคุณภาพในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 
 แนวปฏิบัติที่ 6.3.1 สงเสริมการวางแผนและการบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน โดยใหดําเนินการ
จนครบทุกหนวยงาน 
 แนวปฏิบัติที่ 6.3.2 ทุกหนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยเนนการให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูที่มีสวนไดสวนเสีย มีการบูรณาการแผนปรับปรุงงาน (Improvement 
Plan) ที่มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเปนแนวทาง เขากับแผนปฏิบัติการ
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ประจําป และกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงสู
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 แนวปฏิบัติที่ 6.3.3 สงเสริมใหหนวยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับแผนปฏิบัติ
การ โดยครอบคลุมความเสี่ยงดานการเงิน ดานการดําเนินการ ดานกฎหมาย ภาพลักษณ วิชาการ 
จรรยาบรรณ และสถานการณฉุกเฉิน พรอมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ 6.3.4 หนวยงานในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการกําหนดตัวช้ีวัดและการ
กําหนดกระบวนการดําเนินงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 แนวปฏิบัติที่ 6.3.5 จัดใหคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานที่เทียบเทาคณะจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการติดตามประเมินผลในเรื่องดังกลาวอยางเปนระบบ 

• นโยบายเฉพาะ 
 นโยบายขอท่ี 1 เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบดวยการ
ควบคุม/การพัฒนา การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย 
กํากับดูแลการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา 
และหลักสูตร ในการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อใหหนวยงานพรอมรับการ
ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอกไดตลอดเวลา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย มีหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ จัดทําแผนยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.2 จัดทําแผนงานประจําป โดยการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขาดวยกันเปนเลม
เดียวกัน 

1.3 บูรณาการมาตรฐาน/องคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพใหเปนระบบที่งายตอการ
บริหารจัดการ 

1.4 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
1.5 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
1.6 ประสานงาน สรางความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพกับทุกหนวยงาน 
1.7 เสนอแนะแนวทางและวิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในใหแกคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
1.8 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
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2.    ใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา และหลักสูตร ดําเนินการจัดระบบและ
กลไกควบคุมคุณภาพภายในหนวยงานโดยยึดปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ไดกําหนดขั้นตอนตามเกณฑของ สกอ. สมศ. กพร. 
การรับรองวิทยฐานะ และเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับโครงสรางมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหนํา
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเปนแนวทางในการจัดระบบและกลไกในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3. ใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา และหลักสูตร จัดใหมีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตซึ่งอาจเพิ่มหรือลด เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจหนาที่ของหนวยงานเปนหลัก ดังตอไปนี้ 

 3.1 ภาวะผูนําและระบบการบริหารจัดการ 
 3.2 หลักสูตรการศึกษา 
 3.3 คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
 3.4 ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
 3.5 หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
 3.6 สภาพแวดลอมในการเรียนรูและการบริการการศึกษา 
 3.7 การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 
 3.8 องคประกอบอื่นตามที่แตละคณะ สถาบันหรือหนวยงานกําหนด 
 

 นโยบายขอท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา 
ดําเนินงานพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ใหคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา มีหนาที่พัฒนา
ระบบและกลไกบริหารแบบบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินคุณภาพภายใน
หนวยงาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน/องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

2. ใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่
ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐาน/องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 

3. ใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทาจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มีกรรมการกลางประเมินจากบุคคลภายนอกและภายในที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. โดยยึดมาตรฐาน/องคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
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 หลักสูตรที่อยูภายใตการดูแลของหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรดวย 

4. ใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ไดดําเนินการไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงาน และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางระบบคุณภาพ 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 

5. ใหคณะ สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา นําผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
จัดทําแนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practice) และการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามายาวนาน 
และตอเนื่อง โดยใชองคประกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบบมาตรฐาน ISO 
และพัฒนาเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขึ้นเอง 

1.  องคประกอบคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ

หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหรือจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 9 ดานคือ (1) ปรัชญา  กลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  (2) การเรียนการสอน   
(3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ในการควบคุม  กํากับ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
กําหนดใหใช    ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผนวกกับตัว
บงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  (รายละเอียดในบทที่ 3) เพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะ ศูนยการศึกษา  และหนวยงานสนับสนุนบางสวน 

2.  ระบบมาตรฐาน ISO  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดริเร่ิมใหมีระบบประกันคุณภาพดวยการนําระบบมาตรฐาน ISO มาใชใน
หนวยงานดานบริการ และเปนสถาบันราชภัฏแหงแรกที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO  ปจจุบัน
หนวยงานของมหาวิทยาลัยหลายหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO คือ ฝายเลขานุการ  
สํานักงานอธิการบดี ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ฝายพัสดุ  สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักทะเบียน
และประมวลผล โครงการอาหารกลางวัน 1 : ครัวสวนดุสิต โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติการ 
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วิชาชีพธุรกิจ : โรงแรมสวนดุสิตเพลส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย
ส่ิงแวดลอม   

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง  ทั้งนี้โดยมีนโยบายอยางชัดเจนใหระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการจัด
การศึกษา  โดยมีกลุมงานพัฒนาระบบบริหาร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานประกันคุณภาพ
ภายใน ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตลอดจนการรายงานการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย   

2. มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่เปนผูตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย   

3. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ  ทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของคณะแตละคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะและหนวยงาน
ยอยในคณะ  จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในระดับ
หลักสูตรหรือหนวยงานยอยในคณะ  อาจมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรหรือ
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

 
การประกันคณุภาพการศกึษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง โดยไดมี
การกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายการประกันคุณภาพภายในไวดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 

 “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ไปสูระบบการประกันคุณภาพ PMQA/TQA (Thailand Quality Award) โดยกําหนดใหผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดีมาก ภายในปการศึกษา 2556”  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี เปาหมายใชหลักการการประกันคุณภาพเปน

ยุทธศาสตรในการบริหารคณะ โดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพในการบริหารคณะตามบริบทและ
พันธกิจของคณะ ระบบการจัดการภายในแตละภาคสวนจึงเปนระบบคุณภาพ เพื่อใหเปนไปตามการ
บริหารคุณภาพองครวม (Total Quality Award) ในกระบวนการจัดการความรูที่มุงไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายดานการประกันคุณภาพภายใน
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

• นโยบายการประกันคุณภาพทั่วไป 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดแนวนโยบายการประกันคุณภาพที่สําคัญดังนี้ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการคุณภาพเขาสูงานประจํา โดยการบูรณาการการ

ประกันคุณภาพในระบบตาง ๆ (ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการรับรองวิทยฐานะ) เขาเปนระบบงาน
ประจํา ไมใชการแยกสวนการปฏิบัติ เพื่อใหเปนระบบงานที่เปนวัฒนธรรมคุณภาพ อยูในวัฒนธรรม
ขององคกร  

2. สงเสริมใหมีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  และในระดับบุคคล โดยกําหนด
ตัวบงชี้ คาเปาหมายเชิงพัฒนา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข เพิ่มเติมตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

3. สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความแตกตางและบริบท
ของหลักสูตร โดยใหมีจุดรวมและจุดแยกเฉพาะที่เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
มาตรฐานขององคกรวิชาชีพ และมาตรฐานสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในใหมคีณุภาพ
สูงสุด และพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 

5. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายงานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ สงเสริมและสนับสนุนงานดานบริหารคุณภาพ
ใหเปนไปตามกลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไดแก 
 แนวปฏิบัติท่ี 1 สงเสริมใหคณะมีการวางแผนและการบริหารงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 แนวปฏิบัติท่ี 2 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยเนนการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูที่มีสวนไดสวนเสีย มีการบูรณาการแผนปรับปรุงงาน (Improvement Plan) ที่มีการ
นําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเปนแนวทาง สังเคราะหเขากับแผนปฏิบัติการ
ประจําป และกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อมุง
สูผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
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 แนวปฏิบัติท่ี 3 ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับแผนปฏิบัติการ โดย
ครอบคลุมความเสี่ยง ดานการดําเนินการตามพันธกิจ พรอมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม 
 แนวปฏิบัติท่ี 4 สงเสริมใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดและการกําหนดกระบวนการดําเนินงานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 แนวปฏิบัติท่ี 5 ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย และจัดทํา
รายงานเปนระยะตามกําหนดเพื่อการติดตามประเมินผล 

• นโยบายเฉพาะ 
 นโยบายขอท่ี 1 เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบดวยการ
ควบคุม/การพัฒนา การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะและหลักสูตร 
กํากับดูแลการประกันคุณภาพภายใน  ในการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน 
เพื่อใหคณะพรอมรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอกไดตลอดเวลา 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1.   ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ มีหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ จัดทําแผนกลยุทธการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการประกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดทําแผนงานประจําป โดยการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขาดวยกัน 
1.3  บูรณาการมาตรฐาน/องคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพใหเปนระบบที่งายตอการ

บริหารจัดการ 
1.4 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
1.5  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและ

หลักสูตร 
1.6  ประสานงาน สรางความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพกับคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา 
1.7  สรางความเขาใจเรื่องเกณฑคุณภาพ วิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในใหแก

บุคลากรของคณะ เพื่อดําเนินการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
1.8  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพของคณะ ผานชองทางตางๆ  

2.    คณะดําเนินการจัดระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในโดยยึดปรัชญา วิสัยทัศน ของ
มหาวิทยาลัย ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาและเกณฑคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่
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สอดคลองกับเกณฑของ สกอ. สมศ. กพร. การรับรองวิทยฐานะ และเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เหมาะสมกับโครงสรางมหาวิทยาลัย ที่เนนการสอนและพัฒนาสังคม และนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาเปนแนวทางในการจัดระบบและกลไกในการพัฒนาคณะ 

3. คณะ และหลักสูตร จัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง 
ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตซึ่งมีการเพิ่มหรือลด เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ของคณะเปนหลัก 
ดังตอไปนี้ 

3.1  ภาวะผูนําและระบบการบริหารจัดการ 
3.2  หลักสูตรการศึกษา 
3.3  คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
3.4  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
3.5  หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
3.6  สภาพแวดลอมในการเรียนรูและการบริการการศึกษา 
3.7  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการศึกษา 
3.8  องคประกอบอื่นตามที่คณะกําหนด 

4.  ดําเนินการใหหลักสูตรตางๆ จัดทํามาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  คุณลักษณะบัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สมรรถนะที่จําเปนในสาขาวิชาชีพ เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารหลักสูตรที่เกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับการประกันคุณภาพ 

5.  สงเสริมใหองคกรวิชาชีพ และวิชาการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนักศึกษา ไดมีสวนรวม
ในพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 
 นโยบายขอท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ ดําเนินงานพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะ มีหนาที่พัฒนาระบบและกลไกบริหารแบบบริหารคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน ใหเปนไปตามมาตรฐาน /
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ 

2. คณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐาน /
องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ทั้งในระดับ
คณะและหลักสูตร 

3. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มี
กรรมการกลางประเมินจากบุคคลภายนอกและภายในที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
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สกอ. โดยยึดมาตรฐาน/องคประกอบ และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน 

4. คณะดําเนินการเผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไดดําเนินการไปทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และ
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางระบบคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ใน
การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 

5. คณะดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงานอยางตอเนื่อง จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) และการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามา
ยาวนาน และตอเนื่อง โดยใชองคประกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงเปนหนวยผลิตบัณฑิต
หรือจัดการเรียนการสอน ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย
คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 9 ดานคือ (1) ปรัชญา  กลยุทธ  แผนการ
ดําเนินงาน  (2) การเรียนการสอน   (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการ
วิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง  โดยมีนโยบายอยางชัดเจนใหระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการจัด
การศึกษา  โดยมีคณะกรรมการดานประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ  ทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะและหลักสูตร  จัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย 

5.   คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร  ทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหลักสูตร  จัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรเสนอตอคณะ และมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2.1  แผนการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2552  
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553 กิจกรรมการดําเนินการ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ทบทวนคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
คณะ และผูกํากับตัวบงช้ี 

             

2. ทบทวนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และจัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพ 

             

3. กําหนดตัวบงช้ี และคา
เปาหมาย 

 
             

4. ดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ 

 
             

5. ประชุมสรางความเขาใจ 
ติดตามและทบทวนผล
การดําเนินงาน 

             

6. การรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

 
             

7. การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

 
             

8. การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ 
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ตารางที่ 2.2 สรุปตัวบงชี้การประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน                  
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

จํานวนตัวบงชี้ 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินการ 

- 
1 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 
1 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 
2 

2. การเรียนการสอน 3 
ตัวบงช้ีที่ 2.4, 
2.5 และ 2.6 

5 
ตัวบงช้ีที่ 2.1, 

2.2,2.3,2.7 และ 
2.8 

4 
ตัวบงช้ีที่ 2.9, 
2.10,2.11 และ 

2.12 

12 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2 
ตัวบงช้ีที่ 3.1,  
และ 3.2 

- 2 

4. การวิจัย 1 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 

2 
ตัวบงช้ีที่ 4.1, 
และ 4.2 

1 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 

4 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 1 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 

1 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 

3 
ตัวบงช้ีที่ 5.3, 
5.4 และ 5..5 

5 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 1 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 

- 1 

7. การบริหารและการจัดการ 1 
ตัวบงช้ีที่ 7.5 

5 
ตัวบงช้ีที่ 7.1, 

7.2,7.3,7.4 และ 
7.8 

3 
ตัวบงช้ีที่ 7.6, 
7.7 และ 7.9 

9 

8. การเงินและงบประมาณ - 2 
ตัวบงช้ีที่ 8.1, 
และ 8.2 

- 2 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2 
ตัวบงช้ีที่ 9.1, 
และ 9.2 

1 
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

3 

รวม 6 21 13 40 
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ตารางที่ 2.3 สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 4 
ตัวบงช้ีที่ 2.9, 

2.10,2.11       
และ 2.1.2 

4 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

 
1 

ตัวบงช้ีที่ 7.5 

 
10 

ตัวบงช้ีที่ 1.1, 
2.7,7.1,7.2, 
7.4,7.8,8.1,   

8.2, 9.1 และ 9.2 

5 
ตัวบงช้ีที่ 1.2, 

7.6,7.7,7.9 
และ 9.3 

16 

     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

5 
ตัวบงช้ีที่ 2.4, 
2.5,2.6,4.3, 
และ 5.2 

9 
ตัวบงช้ีที่ 

2.1,2.2,2.3, 
2.8,3.1,3.2, 

4.1, 5.1 และ 6.1 

4 
ตัวบงช้ีที่ 4.4, 

5.3,5.4 และ 5.5 

18 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 2 
ตัวบงช้ีที่ 4.2, 
และ 7.3 

- 2 

รวม 6 21 13 40 
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ตารางที่ 2.4 สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมุมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2 
ตัวบงช้ีที่ 2.4,   
และ 5.2 

6 
ตัวบงช้ีที่ 2.2, 
2.3,3.1,3.2,     
5.1 และ 9.2 

8 
ตัวบงช้ีที่ 2.9, 
2.10,2.11,2.12 

5.3,5.4,5.5      
และ 7.6 

16 

2. ดานกระบวนการภายใน - 7 
ตัวบงช้ีที่ 1.1, 
2.17,6.1,7.1, 

7.2,7.8 และ 9.2 

3 
ตัวบงช้ีที่ 1.2, 
7.9 และ 9.3 

10 

3. ดานการเงิน 1 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 

2 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 
และ 8.2 

- 3 

4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 3 
ตัวบงช้ีที่ 2.5,  
2.6 และ 7.5 

6 
ตัวบงช้ีที่ 2.7, 
2.8,4.1,4.2,    
7.3 และ 7.4 

2 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 
และ 7.7 

11 

รวม 6 21 13 40 
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บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  วัตถุประสงค 

1.1 วัตถุประสงคของการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
• เพื่อทราบถึงความกาวหนาของผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   
• เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุ

เปาหมาย 
1.2  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

• เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด    
โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของประชาชน   
ตอการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

2.   วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมนิผล มีวิธีดําเนนิการตาง ๆ ดังนี้ 

      2.1 การศึกษาขอมลู เอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน 
• รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : 

SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน   
• รายงานการประเมินผลตนเอง (e- SAR Card) รอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน  
• เอกสาร หลักฐานประกอบอืน่ๆ เชน รายงานการประชุม คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

แผนการดําเนนิงานที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูมีอํานาจ และภาพถาย เปนตน 
2.2 สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน  

• ผูกํากับดูแลตวัช้ีวดั  
• ผูจัดเก็บขอมูล  
• ผูมีสวนไดสวนเสียกบัการดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

2.3  สังเกตการณ จากการปฏิบัติงาน ของสถาบันอุดมศึกษา เชน 
• สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรอืโครงการหลัก  
• การเก็บรักษาและดแูลเอกสาร/ขอมูล  
• การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา  
• ระบบฐานขอมูล ซ่ึงตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 



  

    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552   หนา 33

-  ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน
และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตาง ๆ จากเจาของขอมูลทุก 1 เดือน  

-  ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน
เจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 

-  ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูล มีการ
เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล  

-  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมในการให
คณะกรรมการฯ สวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา 
ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

2.4 ความเหน็จากคณะผูเชีย่วชาญ (Expert Panel) เชน 
• คณะผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
• คณะผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 

 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลฯ อาจเลือกใช
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษา
รายงานถือเปน เอกสารทางราชการ ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาสวนราชการ
เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญ ในการประเมินผล 
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บทที่ 4 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี ้และเกณฑการประเมิน 

 
 
 
 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเร่ิมตั้ง

สถาบัน และอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุม
ในสถาบันไดรับทราบทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง 
ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนว
ทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดทําแผน       
กลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันและ
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 
1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 
3.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.  มาตรฐานการศึกษาของชาต ิสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
7.  หลักการอุดมศึกษา 
8.  ยุทธศาสตรและแผนงานวิจยัแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 

ตัวบงชี ้จํานวน 2 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 
1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน

และมีการกําหนดตัวบงชีเ้พื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ               
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตอง
คํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุ
ขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน

และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถามี) ยทุธศาสตรของชาติในดานตาง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2.  มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (Target) ของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปน ประจําอยางนอย
ปละ 2 คร้ัง และรายงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (Goal) 
เปาหมาย (Target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ และ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน 
2.  แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน 
3.  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญา 

หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน 
4.  รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลัก

ของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5.  รายช่ือตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก 
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6.  เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 
7.  เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีการรายงานการ

ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารระดับสถาบัน และตอที่ประชุมสภาสถาบัน 
8.  เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณใน

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
  

ชนิดตัวบงชี้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้  
1.  เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

เปาหมายใน แตละตัวบงชี้และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  
2.  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําป  
2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  
2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของ

ขอมูลที่ไดรับรวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  
2.3  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก  
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

x 100 
 

เกณฑการประเมิน  

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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หลักการ 

การบริหารกิจการวิชาการ (Academic Affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหผูเรียน 
มีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัย
ปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังตองมีการวางระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 
1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
3.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
4.  รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for 

Higher Education) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี ้จํานวน 12 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 
2.1  มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล

องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
2.4  จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 
2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 
2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย 
2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
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2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
2.10 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มี
การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมให

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใช
บัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิต
บัณฑิตของสถาบัน 

2.  สถาบันมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม ใหอยาง
นอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.  สถาบันจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค หลักสูตรการ
บริหาร กิจการของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบ
สารสนเทศในการบริหารหลักสูตร 

4.  มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตาง ๆ ประจําทุกป
การศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตที่
ผลิตไดตรงตามแผน รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการ
หลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 



  

  หนา 40   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

5.  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถหาแนวทางขจัดหรือบรรเทาปญหาที่
เปนอุปสรรคตอการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งการดูแลใหคําปรึกษาทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1.  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไก

ในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ เรียนการสอน 

2.  เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขา
ของบัณฑิต รวมทั้งการสําเร็จการศึกษาตามแผนการผลิตบัณฑิตแตละสาขาวิชา 

3.  หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร          
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) 
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบ 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัด
กระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา เปนเรื่องที่สําคัญมากตอความ
กระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุด
และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ การเรียนรูจาก
กรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรู
แบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบเอสไอพี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
(Self - Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสราง
องคความรู (Research – Based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา 
(Crystal –Based Approach) 

2.  การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับ อาจารย และ
ระหวางนักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน 

3.  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แตยืดหยุนและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตองการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และ/หรือดานตําแหนง
และสถานที่เรียน และ/หรือดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และ/หรือดาน อ่ืน ๆ 

4.  มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูได
เต็มศักยภาพ 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1.  เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
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2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนผูเรียน
เปนสําคัญ อาทิ ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร 
งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

3.  แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

5.  สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน
คณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนา
หรือวิชาที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมง ภาคสนาม จํานวน
โปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขาย
คอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

6.  รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

7.  ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน 
5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกหลักสูตร 
7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

 



  

    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552   หนา 43

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 19 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการ
เรียนรูจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวม 
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียนการสอนและการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตาง ๆ 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.  จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช

ในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 
3.  ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ภายนอกสถาบัน 
4.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกใน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การฝกงาน และการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก 

2.  แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
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3.  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โครงการหรือกิจกรรมในขอ 1 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ

ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย

ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน

จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4   จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง
คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะ
การเรียนการสอนที่ใชดวยสัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตาง ๆ อาทิ 
เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่
จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 
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ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้นี้ใหใช ตัวเลขจํานวนอาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับ
ปริญญาตรี  

การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาว
ประกอบดวยสองสวน คือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในแตละกลุมสาขาวิชามาตรฐานสากล 1 (International Standard Classification of Education 
: ISCED) 

 

ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  1  1 : 8  
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  2  1 : 20  
3. วิศวกรรมศาสตร  2  1 : 20  
4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง  1  1 : 8  
5. เกษตร ปาไมและประมง  2  1 : 20  
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี           
การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร  

1.8  1 : 25  

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1.5  1 : 25  
8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ 
ประยุกตศิลป  

1.8  1 : 8  

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  1.8  1 : 25  
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ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศกึษาเปนระดับปริญญาตร ี 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบณัฑิตศึกษา  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับบัณฑิตศกึษา)  
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ  
สังคมศาสตร  

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบณัฑิตศกึษา)  

 

สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย 
ประจําในระดับสถาบันใหใชหลักเกณฑดังนี้  
 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม สาขาที่ 1) x (FTES 
ของกลุมสาขาที่ 1) + (เกณฑมาตรฐาน ของ FTES ตออาจารยประจําของ
กลุมสาขาที่ 2) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES 

ของกลุม สาขาที่....n) x (FTES ของกลุมสาขาที่....n) 

เกณฑมาตรฐาน
ของ FTES ตอ
อาจารยประจํา      
ของสถาบัน 

= 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 
 

หมายเหตุ 
การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบันกับ

เกณฑมาตรฐานเฉลี่ยที่คํานวณขางตน คํานวณไดจากสูตรขางลางนี้ 
 

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน - เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย รอยละของ      
ความแตกตาง = 

เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 
x 100 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
> +10% หรือ < -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา  

 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวน
คุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย ซ่ึงตัวบงชี้นี้จะ
แสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของ
สถาบัน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
 ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) และ
เอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑทัว่ไป 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง            
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29  
แต วุฒิปริญญาตรี มากกวา 
รอยละ 5  

1.วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 20-29 และ  

2.วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5  

หรือ  
1.วุฒิปริญญาเอกมากกวา         
หรือเทากับรอยละ30 และ  

2.วุฒิปริญญาตรีมากกวา           
รอยละ 5  

1.วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ      
เทากับรอยละ 30 และ  

2.วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ  
   นอยกวารอยละ 5  
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง
สงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน   
ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) และ

เอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  
  

เกณฑการประเมิน : เกณฑทัว่ไป 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวาง  
รอยละ 1–39 หรือ ผูดํารง
ตําแหนงระดบั ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกันอยูระหวางรอยละ40-59   
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.        
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง 
รอยละ 40 - 59 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 10  

หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไป นอยกวารอยละ 10  

1.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ  

2.  ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 10  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มี
กระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ พรอมทั้งกําหนดกลไกที่จะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมี
มาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี  
1.  มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห เพื่อ

กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา  
2.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจาก

สภาคณาจารย / คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) / สภามหาวิทยาลัย 
3.  มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยของ

มหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน  
4.  มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดาน

ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
5.  มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย และ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2.  โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย การกํากับดูแลและประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4.  จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการ              
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู ตลอดเวลา 
งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่ กําหนด มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและ
การเรียนรู   การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จะสงผลใหเกิด
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหม ๆ แบบฝก ส่ือ
อุปกรณหรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวยงานพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
2.  มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวยงานวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคน

พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ตลอดเวลา  
3. มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวยงานจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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4. มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวยงานสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียน
การสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน 

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2.  โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจํา ทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับ ดูแล และ
ประเมินผล กระบวนการสงเสริม กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรร ทรัพยากร
สนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

4.  จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวตักรรม
การเรียนการสอน  

5.   ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการ
สอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (Misconceptions) ใน
รายวิชาตาง ๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ Problem - based Learning แบบ 
Research-based Learning  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน

การเรียนการสอน  
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร ผลงานวิจัย

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน  

  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการ              
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 



  

  หนา 52   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9  รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป  
 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลผลิต  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ 
เปาหมายของการผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรูความเชี่ยวชาญและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
หลักสูตรของสถาบันบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาทิ เอกสารหลักฐานการสํารวจ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จําแนกเปน  
- จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในป

การศึกษานั้น)  
- จํานวนบัณฑิตที่มี งานทําพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจําจากการเปน

ผูประกอบการ  
-  ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสราง
รายไดเขามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษา
เทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - 59  รอยละ 60 – 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่เห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร การไดรับการยอมรับ
จากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิ
หรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังที่ระบุไวในตัวบงชี้ที่ 2.9 ของ สกอ. 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - 74  
 ไดรับเงินเดือนเทากับ          
หรือสูงกวา เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – 99               
ไดรับเงินเดือนเทากับ          
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100                  
ไดรับเงินเดือนเทากับ 
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของ
สังคม โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงานใน
สาขานั้น ๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับความพึงพอใจใหสํารวจ 
โดยใชคะแนน 5 ระดับ  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ นายจาง ผูประกอบการ และผูใช

บัณฑิต โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่
ทํางานดวย ตั้งแต 1 – 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุม ทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูความสามารถทาง
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วิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 

มากกวาหรือเทากับ 3.50 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต   
 

คําอธิบายตัวบงชี้  เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการสําคัญ เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิง
วิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว สถาบันพึง
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ
และสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาวสะทอน
ไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่องของไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรือ

ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงาน
วิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ  ดานศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 
โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณ อักษรปรากฏ ทั้งนี้ ใหนับรางวัลที่ไดรับในรอบ
ปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่ผานมา การนับ
รางวัลสามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และ
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หากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลาย สถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และ
การนับสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง  

 

หมายเหตุ 
สําหรับเกณฑทั่วไป การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี ้คํานวณมาจาก  

 

จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด        
ทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศกึษาปจจุบัน 

จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษา 

X 100 

 

เกณฑการประเมิน 1 : เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003 – 0.015  รอยละ 0.016 – 0.029  มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 0.030  
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หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพือ่ให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ซ่ึงสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ 
(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
สถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.  รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for 

Higher Education) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ตัวบงชี ้จํานวน 2 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

3.1  มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษยเกา 
3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
และศิษยเกา สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1)  การ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการ
ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
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ของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การ
จัดจําหนายอาหาร (3)  การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (4) การบริการดานขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (5)  การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาชพี
แกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี  
1.  สํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment) ของนักศึกษาปที่ 1 
2.  จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปน
ตน 

3.  จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก สภาพแวดลอมใน
สถาบัน สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน 

4.  จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ 
5.  จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืม

การศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงทุนศกึษาตอ เปนตน 
6.  จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7.  ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อ

นําไปพัฒนาการบริการ 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีการจัดบริการแกนักศึกษาและ

ศิษยเกาใน 5 เร่ือง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดาน
กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 
2.  เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
3.  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ไดแก ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพหรือ website ของมหาวิทยาลัย 
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4.  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของเพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 

5.  หลักฐานโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับองคกรตาง ๆ ในการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

6.  ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

7.  รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการบริการที่
ไดรับ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาปที่ 1 
2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 
3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 
4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา 
5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทัง้ 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทกุป 
8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดย
องคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ 
รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก 
(1) ความรู (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะ
การวิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยมหาวิทยาลัยและ

โดยองคการนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจน
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

2.  มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรม
ตอไปนี้ 

2.1  กิจกรรมวิชาการ 
2.2  กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
2.3  กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
2.4  กิจกรรมนันทนาการ 
2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3.  มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศึกษา 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ 

1.  คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนด
แนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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2.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3.  หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4.  เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสงเสริม

งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5.  คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 
6.  เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ

องคการนักศึกษา 
7.  เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.  มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศกึษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท

โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี ้
-  กิจกรรมวิชาการ 
-  กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมนนัทนาการ 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 
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หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจ
ดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมี
สวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยาง
เขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน                 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
4.  ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
5.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวจิัย สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

 
ตัวบงชี ้จํานวน 4 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค 
4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา 
4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจาํนวน
อาจารยประจํา 

 
 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุน
วิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญ
และกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปใน

แนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
อยางครบถวนและใชประโยชนไดจริง 

3.  มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6.  มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจยัและงานสรางสรรคระดับสากล 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมิน

และปรับปรุง 
2.  จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการ

จัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากร
ดานอื่น ๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่
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ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการ
สรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน 

4.  ขอมูลหรือหลักฐานการพฒันาสมรรถนะนักวจิัยและทมีวิจยั 
5.  เอกสารหลักฐานความรวมมอืในการวิจัยกบัหนวยงานตาง ๆ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยัง 
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตอง
จัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทาง
ปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และ
รวดเร็วทันเหตุการณ 
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แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3.  มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.  มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ใชประโยชน 

5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค ประกอบดวย 
1.  คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม

คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.  ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet, internet และ

website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3.  กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ และการ

นําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.  เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอก

มหาวิทยาลัย 
5.  เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
6.  ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย ทั้งคณาจารย นักศึกษา    
ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเผยแพรใน                  
วงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน 

8.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
เพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ 
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9.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือซ้ือขาย
ทรัพยสินทางปญญา 

10.  ช่ือเครือขายหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจาก
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน

เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ  
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งที่
สถาบันจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
การศึกษาคนควาซึ่งเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน
อาจรวมถึงวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงิน
ตามราคาของสิ่งนั้น ๆ  
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจํา
และจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  จํานวนอาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่           
ลาศึกษาตอ 

2.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัย จัดสรรใหกับ
อาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลข
งบประมาณที่จัดสรร 

2.2  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้ 

-  แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 
-  แหลงทุนตางประเทศ 
-  หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 
-  หนวยงานภาคเอกชน 
-  แหลงอื่น ๆ 

หมายเหตุ 
1.  จํานวนเงินสนบัสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปงบประมาณ 
2.  กรณีมีผูรวมทาํหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลีย่ตามจํานวน

ผูเขารวมโครงการวิจยั 
3.  กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงนิ

เฉลี่ยตามสัดสวนในปการศกึษานัน้ 
 

เกณฑการประเมิน 1 : เกณฑทั่วไป  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 - 16,999 บาท 17,000 - 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงาน
ที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชน ทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขัน
ของประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิต
ภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัย
และงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจํา

และผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  
1.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ 

1.  การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงครั้งเดียว โดยควรนําเสนอผลการ
เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

2.  การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว 
3.  บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 

4.  การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 

- ช่ือ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ 
- ช่ือบทความและเลขหนา 
- ช่ือผูเขียน 
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5.  การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ ใหนับเฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจด
ทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียนเครื่องหมายการคา 

 

เกณฑการประเมิน : เกณฑทัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ30 
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หลักการ 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย
ตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจาก
เปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดาน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับ
องคการตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ
วิชาการดวย 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
3.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
ตัวบงชี ้จํานวน 5 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
5.2  รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการกรรมการวชิาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม 
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5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5.5  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดบั

นานาชาต ิ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา
สถาบันพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายใน
การใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแก
สังคมของคณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัย / คณะ/ หนวยงานจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
2.  มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย 
3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 
4.  มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชน

ตอทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐาน

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย / คณะ/ หนวยงาน 

ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําสั่ง

แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการ
บริการวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร 
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4.  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ 
5.  ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 
6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแก

สังคมมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8.  รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

แผนที่กําหนด 
3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และ

บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
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คําอธิบายตัวบงชี้  อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระ
งานที่สถาบันกําหนด โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ การใหบริการทางวิชาการแกสังคมจะ
หมายความถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเปน
การใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารยที่มีสวน

รวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนที่ปรึกษาหรือกรรมการ
หลายตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้นตัวเปรียบเทียบจึงเปน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - 24 รอยละ 25 - 34 มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 35 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อให 
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับ
กิจกรรมแทนโครงการได แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารับ
บริการและผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําได ถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับ
กลุมคนที่แตกตางกัน 
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ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ (การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับ

เฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริง) 
หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับ
กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - 24 รอยละ 25 – 39 มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่ง
ถือเปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะ
มีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับ
บริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไป
จะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
3.  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความ

พึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ทั้งนี้ ใหนําผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษาโดย สํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชี้นี ้สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหใชผลสํารวจของสถาบัน) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 1.51 – 2.50 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 2.51 – 3.50 

ระดับความพึงพอใจ 
มีคะแนนเฉลี่ย  

มากกวา 3.51 ขึ้นไป 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันพึงทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ หรือทําหนาที่ใดๆที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนา
ความรู ซ่ึงไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ แหลงใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเปนประจําเปนที่พึ่งพาของสังคม 
จนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และตองมีหลักฐานหรือเอกสารรับรองวาเปนแหลง
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือ 
เทากับ 4 แหลง 
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หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละ
สถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย 
ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และ
เชื่อมโยงความรูทองถ่ินสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
3.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4.  ดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 
ตัวบงชี ้จํานวน  1 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



  

  หนา 76   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

ปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริม

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโนบายและแผนงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นํา ไปสูการสรางสรรคงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 

4.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมกีารจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
5.  มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม 
6.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมกีารเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน 
1.  แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบขอบังคับ

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําสั่ง แตงตั้ง

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัด 
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงาน 
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.  เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน
การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ

จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑทัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่
ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทํา
หนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา 
2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
3.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
ตัวบงชี ้จํานวน 9 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขนัไดในระดับสากล 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไม 
ขึ้นอยูกับวามีสภาสถาบันที่รับผิดชอบใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษาอยาง
ใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร นโยบายของสถาบัน ดูแล ติดตามกํากับการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยางสม่ําเสมอพิจารณาและให
ขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันนําเสนอ 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  สภามหาวิทยาลัยกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมกับ

มหาวิทยาลัย 
2.  สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยาง

ครบถวน 
3.  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ

คร้ัง มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4.  มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลง
กันไวลวงหนา 

5.  สภามหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชนของผู
มีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบ
การดําเนินงาน เปนตน 

6.  มีการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชนเปน
ประจําทุกป 

 
ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 

1.  แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. เ อกสารหลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการประชุมอยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการ
ประชุมจริงของสภามหาวิทยาลัย หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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3.  เอกสารหลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน 
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การ
สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การ
เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยตอสาธารณชน เปนตน 

4.  เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งรายงานการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัย 

5.  ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6.  ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ของสภามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1.  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 

คร้ัง 
3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง

มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยาง
นอย 7 วันกอนการประชุม 

4.  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงกันไวลวงหนา 

5.  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือ ผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม 
รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบันไปในทิศทาง
ท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.  มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ              

ผูสวนไดสวนเสีย 
3.  มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของมหาวิทยาลัย

และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคลและ

ทรัพยากรอื่นๆ 
5.  สนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักมหาวิทยาลัย 
6.  สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ

และมีจริยธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของ

ผูบริหารหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2.  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร 
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4.  รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
5.  จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
6.  ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหาร

ในอนาคต 
7.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภามหาวิทยาลัยที่มีตอการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยของผูบริหาร 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี ้7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมี
การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู 
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แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี 
 1. มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการจัดทํา แผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการ

จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัยรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

2.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรูตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง 

3.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจาก
ภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

4.  มหาวิทยาลัย/หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยและ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ หลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน 
การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ 

4.  จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

5.  จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
6.  จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 
7.  รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

เชน จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
2.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50 
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3.  มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4.  มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกตแิละปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก
องคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย) 
2.  มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ

ตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบ
ความสําเร็จ 

3.  มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและตามศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4.  มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน โดยมีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 
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5.  มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยู
อยางมีความสุข 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารงาน 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน 
1.  แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑการ 
รับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน 
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบ
หลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

4.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ 
การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ 

5.  สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท 
6.  สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 
7.  ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะ ปาน

กลางและระยะยาว 
8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง 
9.  รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จ

ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งใน ระดับสถาบัน 
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมลูเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผน
ระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน การ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ
สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2.  ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
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3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมนิความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบันใน
ทางตรงหรือทางออม การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมี 
สวนรวมที่มีการประยุกตใชในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการให
ขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

2.  มีการรับฟ งความคิด เห็นจากผู รับบริการและประชาชนเกี่ ยวกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
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3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผู รับบริการและผูที่ เกี่ยวของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4.  มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมใน
กระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนด
ทิศทางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปน
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ 
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1.  หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 

5 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัด
นิทรรศการ การแถลงขาว 

2.  หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง ตาง ๆ เชน ตูรับ
ฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ. เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัด
เวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด 

3.  หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้ 
3.1  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความ

คิดเห็น 
3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3.3  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่

แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการ
บริหารงาน 

4.  หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้ 
4.1  คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.2  รายช่ือหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 
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5.  หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมกีาร
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

5.1  ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไว
อยางชัดเจน 

5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  

5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 
2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 

โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 
3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่

รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพให
คุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมให
คณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
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หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง 
สถาบัน และประเทศชาติ 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัย

และการนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัลและ สามารถนับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑทัว่ไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - 0.99 รอยละ 1 – 1.99  มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกร
จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมิน
ได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยองคประกอบของ

คณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2.  การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ 
ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2)  ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
3)  ความเสี่ยงดานนโยบาย 
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4)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
5)  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ สงผลกระทบตอ
เปาหมายองคกรไดงายขึ้น 

4.  มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย 
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือ
หลีกเลี่ยง 

5.  สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

4.  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียด การ
ดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เอกสาร 
การประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตอง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
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เสี่ยง สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3-4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
หมายถึง ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตอง
จัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน
จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและ

แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา 
2.  หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
3.  หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
4.  หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวาง

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับคณะ 
5.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
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6.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไว
ไดครบถวนและสม่ําเสมอ 

7.  บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8.  หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงานและมีผลคะแนนที่

ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
9.  หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผล

การดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกบัระบบการสราง

แรงจูงใจ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
5-7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 
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หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลง
เงินทุนของสถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงิน
รายได เชน คาเลาเรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวน นักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิต
บัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดาํเนนิการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่
ประหยัดได หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา 
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจําป 
3.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
6.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
7.  รายงานงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบงชี ้จํานวน 2 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 

8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณา
จากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืน 
ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยก
คาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนํา
ระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงาน
ทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของสถาบันในการบริการ
วิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย 
คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจาย
ดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณ
ดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 
 

แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถปด
งบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมของ
องคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. รายงานทางการเงินสามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจติดตามการใชเงินของทุกหนวยงาน
ยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงาน
ยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

7.  ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่น ๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี ้
1.  แผนยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
2.  งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย 
3.  แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ 
4.  การจัดสรร งบประมาณ คาใชจาย ใหกับหนวยงาน 
5.  วิธีการใชเงนิ การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 
6.  ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย 
7.  ฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
8.  รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสนิใจ 
9.  การคิดคาใชจายตอหวัของนกัศึกษา ตนทนุผลผลิต 
10.  รายงานฐานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

เปาหมาย 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก
สถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณใน
โลกยุคปจจุบัน 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1.  แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย 

พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2.  โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รวมกันของมหาวิทยาลัย เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ
ทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
รวมกันของมหาวิทยาลัย ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 

แนวทางปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการใช

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
2.  มหาวิทยาลัยกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม 

อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร 
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3.  มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัยและสามารถ
เรียกใชไดอยางคลองตัว 

4.  มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบนั 
4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกดิจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึง
จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการ
จัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.  มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3.  ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ตัวบงชี ้จํานวน 3 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 
9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1   มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบัน
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
1.  มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดย
หนวยงานตาง ๆ 

3.  มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตามการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปน
วัฒนธรรมองคกร 

4.  มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบ
ฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน 
1.  แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุก
ระดับ 

2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่งแตงตั้ง
หรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลที่ใช
ในการประกันคุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหเขมแข็ง และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูล
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หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน 
2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคี ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช

รวมกัน ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบให ทุกจัด
กิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ 
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แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1.  มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา 
2.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 
3.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ

คุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
4.  การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยนักศึกษา และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ

นําไปใชในกิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนกัศึกษา 
2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นักศึกษา 
5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และใน

สวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7.  มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพทีเ่กีย่วของกับนักศึกษาอยางตอเนือ่ง 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้น ทั้งในระดับสถาบัน
และหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้  
1.  รายงานการตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
2.  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
3.  รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4.  นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม 
(Value Added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5.  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
บุคลากร 

6.  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพ
งานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ

สถาบันอยางตอเนื่อง 
2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบัน 
3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏบิตัทิีด่ ี

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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บทที่ 5 
แนวทางพฒันาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ทีใ่ชประเมินกระบวนการ 

 
การกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะและหนวยงาน นั้น มหาวิทยาลัยไดพัฒนาตัวบงชี้ดวยการนําตัวบงชี้ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาขึ้น รวมกับตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง เพื่อ
ใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และโดยเฉพาะใน
การกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชสําหรับประเมินดานกระบวนการ มหาวิทยาลยั
ไดพิจารณาปรับจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1 ไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองกันทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรหรือสาขาวิชา และระดับหนวยงานทุกระดับ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ              

 
เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 

1. การกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน 1.1 
 
 

หากสถาบันมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลว ตัง้แต
เร่ิมตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยัง
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม 
หากยังเหมาะสมอยู ตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกใน
องคการและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน 

  1.2 หากมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตาม
สภาพการณที่เปลี่ยนไป ควรเปนการกําหนดรวมกันทั้ง
ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดรวมกัน
กําหนด 

2. ความสอดคลองของปรัชญา
หรือปณิธาน และกลยุทธกับ
ภ า รกิ จห ลั กขอ งสถ าบั น 
หลักการอุ ดมศึ กษา  และ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.1 ศึกษาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  หลักการ
อุดมศึกษา ซ่ึงไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic 
Excellence) เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
และความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (Autonomous) 
วิ เคราะหมาตรฐานตางๆ  ที่ เกี่ ยวของซึ่ งอาจมีการ
เปล่ียนแปลง ไดแก มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน รวมทั้งวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนชาติอ่ืน ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาและจุดเนนในการพัฒนาในชวงเวลานั้น ๆ 
ตลอดจนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ 

 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  2.2 ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนา  

กลยุทธตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่
ศึกษาและวิเคราะหในขอ 2.1 โดยทําตารางวิเคราะหให
ชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธาน และกลยุทธ สอดคลองกับ
หลักการและมาตรฐานตาง ๆ ในประเด็นใด อยางไร หากมี
ประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

3. การพัฒนากลยุทธ 3.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ (Strategy) เพื่อนํา
สถาบันไปสูความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย 
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) 
และวัตถุประสงค (Objective) คณะกรรมการไดวิเคราะห  
จุดแข็ง(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และภัยคุกคาม (Threats) เพื่อนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3.2 เมื่อไดกลยุทธแลว คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปน
แผนดําเนินการในทุกระดับ โดยความรวมมือและเขาใจ
รวมกันของบุคลากรทุกกลุมทั้งผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที่ เพื่อใหมีแนวทางชัดเจนวาสถาบันจะพัฒนาไป
อยางไรตามชวงเวลาตางๆ คณะและหนวยงาน ตางๆ ของ
สถาบันจะรวมกันรับผิดชอบอยางไร 

4. การจัดทําแผนดําเนินงาน 4.1 คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของสถาบันจัดทําแผน 
ดําเนินงานตองมีความชัดเจนวาจะทําอะไร เมื่อใด โดย
ใคร ใชงบประมาณเทาใด และกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) 
พรอมทั้งเปาหมาย (Target) ที่จะใชวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตระยะเวลา 

  4.2 คณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานตามแผน โดยมี
ระบบการติดตามการดําเนินงานวาเปนไปตามแผน
หรือไม หากไมเปนไปตามแผนจะดําเนินการแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางไร 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  4.3 เมื่อครบรอบปใหมีการประเมินผลการดําเนินงานวาได 

ดําเนินงานครบถวนตามแผนหรือไม โดยใหพิจารณาผลการ
ดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป วาการดําเนินงานที่ผานมา
สอดคลองกับกลยุทธ รวมทั้งทบทวนวากลยุทธยังเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบันหรือไม หากไมเหมาะสมก็ตอง
พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธตอไป 

  4.4 ใหมีการพิจารณาทบทวนและหากจําเปนก็ปรับปรุงตวับงชี้
หลัก รวมทั้งเปาหมายของแตละตัวบงชี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน 

  4.5 ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางนอยปละ 2 คร้ัง ตอที่ประชุม
ของผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภาสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. การกําหนดหลักสูตรที่จะเปด

และปดสอน 
1.1 มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตใน

หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการ
เปดหลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนดเปนเปาหมาย
ในแผนการผลิตบัณฑิต 

  1.2 มีการจัด เตรี ยมความพรอมทั้ งด านคณาจารยและ  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด ระบบ
สารสนเทศ ศูนยการเรียนรู หรือวัสดุอุปกรณการศึกษา 
อ่ืน ๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปด
ใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. การกําหนดทศิทางและ               
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 มีปรัชญาหรือวัตถุประสงคตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของคณะหรือสถาบันตลอดจน สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม 

  2.2 ปรัชญา วัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ 
บัณฑิตในขอ 2.1 ไดถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตาง ๆ 
ของหลักสูตรอยางครบถวน 

  2.3 จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
ของนักศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะ
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
3. การบริหารกิจการของ 

หลักสูตร 
3.1 บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ในแตละระดับการศึกษา 
  3.2 มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ

นักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตาม
หลักสูตร และจําเปนตองไดรับดูแลเปนพิเศษ 

  3.3 มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวาง
ครอบครัวกับสถาบัน (โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี) 
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไดทันทวงที 

  3.4 มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแก
นักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล 

  3.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวของทุกปการศึกษา 

  3.6 วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนํามาปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 

4. การประเมินและพัฒนา
หลักสูตร 

4.1 มีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ 
1)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรโดยใชตัวบงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการได
งานของบัณฑิตรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อัตราเงินเดือนเริ่มตน  

2)  มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไข
ของหลักสูตร  

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลา 
ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน 

5. การบริหารทรัพยากรประกอบ  
การเรียนการสอน 

5.1 สํารวจความตองการทรัพยากรที่ จํ า เปนตองใชใน
หลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปน
ระบบ 

  5.2 กํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากรที่ไดรับ 
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6. การบริหารและพัฒนา         

ทรัพยากรบุคคล 
6.1 กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่

สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
  6.2 จัดกลไกบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 
   6.2.1 กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของ 
    1)  อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธให
สอดคลองกับระเบียบที่สถาบันกําหนดไว 

2)     บุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมกับงานของ
หลักสูตร 

   6.2.2 ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลัง  
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสม่ําเสมอ 

  6.3 เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีคุณภาพ 

   6.3.1 จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่สอดคลองกับการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

   6.3.2 กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยใน  
ดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

   6.3.3 มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได
เพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตาม
ความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ 

  6.4 มีการประเมินทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา 

7. การใชระบบสารสนเทศในการ 
บริหารหลักสูตร 

7.1 มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลครบทุกดาน ตั้งแตโครงสรางหลักสูตร 
รายละเอียดกระบวนวิชาทรัพยากรสนับสนุน อาคาร
สถานที่ คณาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจน
ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธในกรณีบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. รูปแบบการจดัการเรียน            

การสอน 
1.1 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลาย  

ที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 
  1.2 การออกแบบการเรียนการสอนยึดหลัก 7 ประการไดแก 
   1.2.1 สรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง 

อาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน 

   1.2.2 สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานทางวิชาการรวมกัน 
ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา 

   1.2.3 สงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 
   1.2.4 ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

ของนักศึกษาโดยรวดเร็ว 
   1.2.5 สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําให 

นักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา 
   1.2.6 ส่ือสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา 
   1.2.7 ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรู  

ที่หลากหลายของนักศึกษา 
2. การเรียนรูที่ยดึผูเรียนเปนสําคัญ 2.1 ผูสอนมีความรูและเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา 

และหลักสูตรอยางชัดเจน 
  2.2 มีการจัดทําแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล 

เพื่อชวยใหคณาจารยสามารถวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
แตละรายที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนหรือให
คําแนะนําตอบสนองศักยภาพและความสามารถของ
ผูเรียนเฉพาะราย 

  2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ การ
จัดใหมีช่ัวโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุมยอย การ สัมมนา 
การทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรูนอก
สถานที่ ตลอดจนการฝกงาน และฝกประสบการณ เปนตน 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  2.4 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ 

สงเสริมการเรียนรู 
3. การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน 3.1 มีการกําหนดวิธีการประเมินผลผูเรียนที่สอดคลองกับ 

สภาพการเรียนรูที่จัดใหและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
  3.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพ

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําผลที่ไดมา
เปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  3.3 มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
   3.3.1 มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียน 
   3.3.2 มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไข 

ในวิธีการสอน 
   3.3.3 มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

ผูเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

 
เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 

1. 1.1 ใชสายปานของผูบริหาร คณาจารย ผูปกครอง ศิษยเกาใน
การหาผูทรงคุณวุฒิ ผูมีภูมิปญญาทองถ่ินองคกรและ
ชุมชนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สถาบันเปดสอน 

 

การแสวงหาบุคคลองคกรและ
ชุมชนภายนอกมาสนับสนุน
การพั ฒนาหรื อป รั บปรุ ง
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

1.2 การสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกร และชุมชนรอบ
สถาบัน / ศูนยการศึกษา มีระบบฐานขอมูลของบุคคล 
องคกร และชุมชน และจํานวนในฐานขอมูลมีเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง 

2. 2.1 ในก ารพัฒนาหรื อป รับปรุ งห ลั กสู ต รมี ก า ร เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถาน
ประกอบการมารวมเปนกรรมการ 

 2.2 ในการสอนรายวิชา จัดใหมีการเรียนรูจากบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอก เชน การบรรยายพิเศษ การศึกษานอก
สถานที่ การสัมภาษณ เปนตน โดยมีการกําหนดสัดสวน
ของเนื้อหาหรือเวลาอยางชัดเจน 

 

การจัดหลักสูตรที่ทันสมัย    
มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําให
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการ ปฏิบัติไดจริง 
โดยรวมมือกับบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอก 

2.3 ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงานหรือปฏิบัติ 
งานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือศึกษาและ
แกปญหาใหชุมชน 

3. 3.1 พิจารณาหลักสูตร ประมวลการสอนและแผนการสอน
รายวิชา 

 

การติดตามตรวจสอบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 3.2 สัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ไดรับการสนับสนุนจากบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
และประโยชนที่นักศึกษาได รับและนํามาพิจารณา
ปรับปรุงใหดีขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานการจัดทําจรรยาบรรณ 

วิชาชีพที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากสถาบัน 
  1.2 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนลายลักษณอักษร 

และไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
  1.3 มีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพมาจัดทําเปนเอกสารคูมือ 

และเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 
  1.4 มีการเผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีคูมือการ

ปฏิบัติแจงใหคณาจารยทราบโดยทั่วกัน 
2. มีการติดตามผลความสําเร็จของ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.1 มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มีมาตรการการลงโทษ  
ผูไมปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 มีการสงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารยปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  2.3 มีการวิเคราะหความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับ  
ผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

  2.4 มีการสรุปผล การนําผลการกํากับ ติดตามประเมินผลไป
ใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณาจารย 

  2.5 มีการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสม และ 
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. การพัฒนาอาจารย 1.1 มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย 
  1.2 มีการจัดหา/จัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยางเกี่ยวกบั

การวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนให อาจารยสามารถ
ศึกษาดวยตนเองได 

2. กลไกการบริหารวิชาการ 2.1 คณะ/สถาบัน กําหนดนโยบายใหอาจารยมีการคิดคน 
พัฒนาวิธีการสอนใหม ๆ 

  2.2 กําหนดหนวยงานวิชาการระดับคณะใหมีบุคลากร 
สนับสนุนการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย 

  2.3 มีการจัดสรรทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในแตละ
ภาคเรียน 

  2.4 กําหนดใหอาจารยจัดทําใบประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus) ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ที่ใชในแตละภาคเรียน และชี้ใหเห็นถึงการสอน  
ที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกตางไปจากเดิม 

  2.5 กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอน  
ที่อาจารยไดพัฒนาขึ้นในแบบฟอรมการรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานในแตละป 

  2.6 เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการ
เรียนการสอนในเอกสารขาวสารการวิจัยของคณะหรือ 
สถาบัน 

3. การสรางเครือขาย 3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การสอนใหมในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทกุป 

  3.2 มีการสรางเครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน การ
สอนในสาขาตาง ๆ  ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 

  3.3 ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยดานการจัดการ
เรียนการสอนโดดเดน 

 



  

    คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552   หนา 117

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษยเกา  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. การสํารวจความตองการจําเปน

ของนักศึกษา 
1.1 ฝายกิจการนักศึกษามีการสํารวจความตองการ จําเปน 

(Needs Assessment) ของนักศึกษาป 1 ตั้งแตชวงที่มี
การปฐมนิเทศนักศึกษา และนําเสนอผลการสํารวจตอ
หนวยงานที่ใหบริการ 

2. การจัดบริการแกนกัศึกษา มีการจัดหนวยบริการแกนักศึกษาใหครอบคลุมความตองการ
จําเปน โดยอยางนอยมีบริการตอไปนี้ 

  2.1 การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ 
พัฒนาการเรียนรู 

  2.2 การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.3 การบริการดานการใหคําปรึกษา 
  2.4 การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนแก

นักศึกษาและศิษยเกา 
  2.5 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษาและศิษยเกา 
2.1 การบริการด านสิ่ งอํ านวย

ความสะดวกที่ เอื้ อตอการ
พัฒนาการเรียนรู  
 

  

 • ส่ือการเรียนการสอน 2.1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร พัฒนาการเรียนรูที่ หลากหลาย
และเขาถึงบริการไดงาย เชน ส่ือเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัย ศูนยการเรียนรู หองสมุด เปนตน 

 • งานทะเบียน 2.1.2 มีการจัดระบบงานทะเบียนที่สามารถใหบริการได 
รวดเร็ว คลองตัว 

 
 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
2.2 การบริการดานกายภาพเพื่อ 

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
  

 • หอพัก 2.2.1  มีหนวยงานดูแลคุณภาพของหอพักในศูนยการศึกษา
หรือนอกสถาบัน และใหขอมูลเกี่ยวกับหอพักที่มี
คุณภาพปลอดภัยแกนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาเขา
ใหม  

 • สภาพแวดลอมในสถาบัน  2.2.2 มีการบํารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอมตลอดเวลา 
 • สภาพหองเรียน 2.2.3 มีระบบการดูแลสภาพหองเรียนที่เหมาะสม (แสงสวาง 

ส่ืออุปกรณในหองเรียน สภาพโตะเกาอี้)  
 • สถานที่ออกกําลังกาย     

  การบริการ อนามัย  
 

2.2.4 มีการจัดสถานที่ออกกําลังกายและเปดใหใชบริการ
อยางเต็มที่ มีระบบดูแลสุขภาพและการใหบริการ 
อนามัยที่สะดวก 

 • การจัดจําหนายอาหาร 2.2.5 มีระบบดูแลการจัดจําหนายอาหารที่มีคุณภาพในราคา 
ที่เหมาะสม 

2.3 การบริการดานการให
คําปรึกษา 

2.3.1 อาจารยทุกคนจัดทําและติดประกาศตารางเวลาการให
นักศึกษาเขาพบหนาหองเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ 

  2.3.2 มีหนวยบริการระดับคณะ/หลักสูตรใหคําปรึกษาทั้งที่ 
เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับวิชาการ โดยผูให
คําปรึกษา เปนผูมีความรูและประสบการณในการให
คําปรึกษา 

  2.3.3 อาจารยที่ปรึกษาหรือผูได รับมอบหมายใหความ 
ชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือ
ปญหาสวนตัว 

2.4 การบริการดานขอมูลขาวสารที ่
เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษย เกา 

สถาบันมีการจัดหนวยบริการขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชน
แกนักศึกษา/ศิษยเกา และมีระบบการเผยแพร ประชาสัมพันธที่
ทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดเร็ว ทันสมัย และเขาถึงไดงาย 
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   • ทุนกูยืมการศึกษา  

• แหลงทุนการศึกษาตอ  
• การบริการจดัหางาน  
• แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชพี  
• ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน 

2.5 การจัดโครงการเพื่อพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา และศิษยเกา 

2.5.1 สถาบันมีหนวยงาน (อาจารย) ที่ทําหนาที่ติดตอ 
ประสานงานจัดหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพแก 
นักศึกษา และการพัฒนาศิษยเกาดานวิชาการและวิชาชีพ 

  2.5.2 มีการประเมินคุณภาพของการดําเนินโครงการทุกครั้ง 
3. การประเมินคณุภาพของการ

ใหบริการ 
3.1 สถาบันจัดใหมีกรรมการตรวจสอบติดตามการจัด

ใหบริการของหนวยงานที่ใหบริการทุกป 
  3.2 ใหหนวยบริการทําการสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอบริการที่ไดจากสถาบันทุกดานอยางนอยภาค
เรียนละครั้ง 

  3.3 ใหหนวยบริการทําการประเมินคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  3.4 ใหหนวยบริการทุกหนวยจัดทําขอมูลสถิติผลการปฏิบัติ 

งานทั้งปริมาณและคุณภาพของการใหบริการทุกภาคเรียน 
  3.5 ใหหนวยบริการทุกหนวยเสนอรายงานผลการสํารวจความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดรับผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตนักศึกษา และขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานแก
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามทุกภาคเรียน 

  3.6 ใหหนวยบริการทุกหนวยเสนอแผนการปรับปรุงการ
ใหบริการและผลที่ไดรับแกคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามทุกภาคเรียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนนําไป
ปฏิบัติ 

  3.7 ใหอาจารยทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
 ที่พึงประสงค  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. กรอบแนวทางการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 
1.1 มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัด 

กิจกรรมทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาที่
สอดคลอง กับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (NQF) ในแตละระดับการศึกษา 

  1.2 มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมโดยองคการนักศึกษา
ครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี้  

•  กิจกรรมวิชาการ  
•  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมคุณภาพ  
•  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
•  กิจกรรมนันทนาการ  
•  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  1.3 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาที่ ครอบคลุมกิจกรรมทุกประ เภทอย าง
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการหรือ
แผนงานการจัดกิจกรรมที่อาศัยหลักการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน สภานักศึกษา คณะกรรมการ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาของกิจกรรม 

2. การจัดกจิกรรมของนักศึกษา 2.1 สนับสนุนใหองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครบทุก 
ประเภทในแตละปการศึกษา  

  2.2 การจัดทําขอเสนอโครงการโดยองคการนักศึกษาควรมี 
การระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายของ 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
กิจกรรม วิธีการดําเนินการและการประเมินผล 

  2.3 มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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3. การติดตามประเมินผล 3.1 ควรกําหนดใหนักศึกษาทุกคนแสดงหลักฐานการเขารวม 

กิจกรรมเพื่อบรรจุในแฟมผลงาน 
  3.2 ฝายกิจการนักศึกษามีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม

ทุกกิจกรรม ทั้งที่ดําเนินการโดยสถาบันและโดยองคการ
นักศึกษาประกอบดวยวัตถุประสงค รูปแบบกิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม ผลการดําเนินงาน คุณลักษณะของ
ผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
คาใชจายจริงในการดําเนินงาน 

  3.3 ฝายกิจการนักศึกษาเสนอรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศึกษา 

  3.4 ฝายกิจการนักศึกษานําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด 
กิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. ระบบบริหารงานวิจัย และการ

จัดหาสิ่งสนับสนุน 
1.1 จัดระบบบริหารงานวิจัยซ่ึงสามารถเชื่อมโยงภารกิจดาน

การวิจัยกับภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การบริการ 
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงผลให
การ ปฏิบัติงานมีลักษณะบูรณาการ สอดคลองไปในทาง 
เดียวกัน และบรรลุเปาหมายโดยรวมของสถาบัน  

ขณะเดียวกันก็ เปนระบบงานที่ปราศจากความ
ซํ้าซอนและมีขั้นตอนที่เหมาะสมกับระดับการตัดสินใจ 

  1.2 จัดหาทรัพยากรและ /หรือจัดหาแหลงสนับสนุน
ทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน แหลง
คนควาหองปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
      ทรัพยากรการเงิน หมายถึง ทุนสนับสนุนการวิจัย 
โดยเฉพาะสําหรับนักวิจัยรุนใหม งบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยหรือหองปฏิบัติการ
วิจัย เพื่อให สามารถทํางานวิจัยที่ลุมลึกและผลิตผลงาน
ระดับสากล อยางตอเนื่อง งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร ผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ งบประมาณ
สนับสนุน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เปนตน  
     ในดานแหลงคนควาทางวิชาการ นอกจากหนังสือ 
วารสารทั้ง hard-copy และ on-line แลว ยังหมายรวมถึง 
การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน 
visiting professor การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัย
นอกสถาบันทั้งในและตางประเทศเปนตน 

สําหรับความหมายของหองปฏิบัติการจะหมาย
รวมถึงศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่หลายหนวยงาน
สามารถใชรวมกันได 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  1.3 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล 

ขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้ ขอมูลดานแหลงทุนทั้ง 
ภายในและภายนอกสถาบัน ขอมูลดานงานวิจัยของ
สถาบัน ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและการ
สนับสนุนของสถาบัน ขอมูลดานการสงเสริมของสถาบัน
ในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนรวมถึงการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา
และขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของ
สถาบันเกี่ยวกับการวิจัย 

2. กลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการวิจัย 

2.1 จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เร่ิมจากวิเคราะห
กําลังคน วางแผนกําลังคน กําหนดกฎเกณฑ/ แนวทางสงเสริม
ใหบุคลากรทําวิจัยและการรับเขาบุคคล (ทั้งคณาจารย นักวิจัย 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับ
จุดเนนดานการวิจัยของสถาบัน 

  2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับ
ประสบการณของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหม 
อาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยภายใตการ 
แนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวม
ประชุมวิชาการ การชวยคุมวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การมีโอกาสทํางานวิจัย
ในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยช้ันนํานอกสถาบัน
ทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับ
ความรูและประสบการณเพิ่มมากขึ้น 

อย า งไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะนักวิ จั ยที่ มี 
ประสิทธิภาพที่สุดคือ การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีม  
ที่ประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัย
หรือนักศึกษาหลังปริญญาเอกและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ 
ผูชวยวิจัย เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและ
ตอเนื่อง  
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   นอกจากการสงเสริมความรูและประสบการณดาน

การวิจัยแลว ควรจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณของนักวิจัยโดยเครงครัด 

  2.3 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย อาทิ การยกยอง การให 
ผลตอบแทน และหรือรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน 
การจัดบรรยากาศในสถาบันใหเหมาะสมกับ               การ
คนควาวิจัย การสรางบรรยากาศของการแขงขันเพื่อสราง
ผลงานวิจัย 

3. กลไกสงเสริมความรวมมือกบั 
องคกรภายนอกในการวิจยั 

3.1 วางแนวทางสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดย 
วิธีการตางๆ ประกอบดวย การจัดหาขอมูลสารสนเทศ
ของกลุมเปาหมาย การประชุมกลุมตัวอยาง (Focus 
Group) กับกลุมเปาหมายที่สําคัญ การติดตอสรางสัมพันธ
กับ องคกรภายนอก การใชขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
จากความรวมมือที่มีอยูเดิม  

วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการ 
รวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ตลอดจนการรวมใช 
ทรัพยากร โดยเฉพาะอุปกรณ เครื่องมือที่มีราคาสูงหรือ 
อุปกรณเฉพาะดาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. กลไกสนับสนนุการเผยแพร 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
และการนําไปใชประโยชน 

1.1 จัดระบบสง เสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคทั้งการนําเสนอในการประชุมวิชาการและการ 
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร เชน การจัดระบบพี่เล้ียงแก 
นักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ 
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร  
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอ
ผลงาน การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพ    การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปน
ตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตาม
สถานภาพของแตละสถาบัน 

  1.2 จัดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุม
บุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการ
และรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

  1.3 จัดระบบสนับสนุนการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชนตลอดจนการคุมครองสิทธิของนักวิจัย
ไดแก  

การเปนสื่อกลางสานสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือ
เชิงวิชาการระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพ
ในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน  

การสนับสนุนการเจรจาเชิงธุรกิจในการซื้อขาย
ทรัพยสินทางความรูกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
ทั้งนี้โดยรักษาสิทธิของนักวิจัย  

การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ  
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
2. กลไกสนับสนนุการสราง

เครือขาย เผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

2.1 สนับสนุนการสรางเครือขาย เผยแพรผลงานวิจัยและ  
งานสรางสรรคโดยเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกับนักวิชาการ 
นักศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผานทางระบบ Intranet และ Internet โดยเปน
ระบบที่เหมาะสมทั้งดานความเร็วของระบบเชื่อมโยงและ
จํานวนการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น 

  2.2 จัดระบบประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัยและ  
งานสรางสรรคเชิงรุก โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนดานการ 
ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตลอดจนถึง 
การติดตามขอมูลปอนกลับ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. นโยบาย แผนดําเนนิงานและ

การปฏิบัติตามแผน 
1.1 สถาบันจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผน ดําเนินงาน

ของการบริการวิชาการแกสังคม 
  1.2 คณะกรรมการและ/หรือหนวยงานเพื่อบริการวิชาการ 

คณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ของสถาบัน
ดําเนินการใหบริการวิชาการตามแผนดําเนินงานที่กําหนด 

2. ระบบและกลไกในการบริการ
วิชาการ 

2.1 มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรใหชัดเจน โดยเฉพาะ
คณาจารย ทั้งภาระงานดานการสอน การวิจัย และการ
ใหบริการวิชาการ โดยมีระบบการเทียบเคียงทดแทน
ระหวางงานดานตาง ๆ 

  2.2 มีหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการวิชาการ 
  2.3 สรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการวิชาการตาม

ความถนัด 
  2.4 จัดอบรมใหความรูแกอาจารยเพื่อสามารถใหบริการทาง

วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.5 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ โดย

สถาบันจัดหาโครงการบริการทางวิชาการให 
  2.6 จัดระบบใหอาจารยที่มีความรูและประสบการณในการ

ใหบริการวิชาการเปนพี่เล้ียง ถายทอดและชักจูงอาจารย  
ที่ไมมีประสบการณเขารวมงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
3. การประเมนิผลการดําเนินงาน

ในการบริการทางวิชาการ 
3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ

บริการทางวิชาการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้นในการบริการทาง
วิชาการ   

  3.2 มีการประเมินผลดําเนินงานในการบริการทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน และเปาหมายของสถาบัน 
/ คณะ 

  3.3 นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการบริการวิชาการ 
4. บูรณการระหวางการบริการ

ทางวิชาการกับการ เรี ยน   
การสอน การวิจัย และการ   
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

4.1 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่วิ เคราะห
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการวาสัมพันธกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางไร และจัดทําแผนการบูรณาการการบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม   

  4.2 ประเมินสัมฤทธิผลของการบริการทางวิชาการที่มีตอการ
เรียนการสอน การวิจยั และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  4.3 นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดาน
อ่ืน ๆ ของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. การพัฒนาดานนโยบายและ  

การดําเนนิงาน 
1.1 สถาบันมีการกําหนดนโยบายที่ ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ

ได   
  1.2 สถาบันมีแผนงานรองรับนโยบายที่มีเปาหมายชัดเจน มี

แผน/ขั้นตอนการดําเนินงาน มีความสอดคลองกับ
นโยบาย และปฏิบัติได 

  1.3 สถาบันมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชน 
สอดคลองตามแผนงาน เปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคม 
และมีความหลากหลาย   มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป 

2. การพัฒนาดานการสงเสริม 2.1 สถาบันมีการสรางสรรคบรรยากาศ เชน มีการประดับ
อาคารดวยผลงานศิลปะมีการแตงสภาพแวดลอมดวยงาน
ศิลปะมีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศอยางสม่ําเสมอ   

  2.2 สถาบันมีการสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพรระดับองคกรหรือชุมชน  
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  2.3 สถาบันมีการจัดอบรม ประชุม เสวนาทางวิชาการใน
ระดับองคกร ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ และ
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

3. การพัฒนาดานการสนับสนนุ 3.1 สถาบั นมี การกํ าหนดงบประมาณดํ า เนิ นการด าน
ศิลปวัฒนธรรม มีการใชงบประมาณตามที่ตั้งไว มีการ
ดําเนินการเพื่อจัดหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอกและมี
ความตอเนื่องในการไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน
หรือภายนอก 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  3.2 สถาบันมีฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร 

ขอมูล มีการสํารวจผลการใชขอมูล และมีการปรับปรุง
ฐานขอมูลใหทันสมัย  

  3.3 สถาบันมกีารรณรงคการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิตประชาคมในองคกร 

4. การพัฒนาดานการสราง
มาตรฐาน 

4.1 สถาบั นมี ก า ร กํ า หนด /ก า รส ร า ง ม า ต ร ฐ านด า น
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบการใชผูเชี่ยวชาญ และมีการ 
เผยแพรสูสาธารณะ  

  4.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน บุคลากรไดรับ
เชิญเปนวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกร ระดับ
ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  4.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล
ไดรับการอางอิง 

5. การพัฒนาดานการเผยแพร 5.1 สถาบันมีสถานที่ เพื่ อการ เผยแพรและบริการด าน
ศิลปวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ 
หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ  

  5.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ เชน 
วารสารระดับหนวยงาน ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน 

  5.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม โดยมีความ
รวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย 
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ ผลักดันสถาบันให

แขงขันไดในระดับสากล 
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. 1.1 สภาสถาบันมีสวนรวมในการกําหนดใหความเห็นชอบ

ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 
 1.2 มีการติดตามผล การนํายุทธศาสตร และนโยบายไปสูการ

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
 

การมีสวนรวมในการกําหนด 
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย 
ของสถาบัน 

1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามยุทธศาสตรที่ได 
กําหนดไว และติดตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. กระบวนการดาํเนินงานของ 
สภาสถาบัน 

2.1 สภาสถาบัน มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจของสถาบันอยางครบถวน   

  2.2 มีการสงเอกสารการประชุมใหกรรมการสภาสถาบัน 
ลวงหนาเฉลี่ย 7 วัน 

  2.3 มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน 
ประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ใน เร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวม
จากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

  2.4 มีกรรมการสภาสถาบัน เขารวมการประชุมทุกครั้งเฉลี่ย
รอยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด 

  2.5 มีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัติกรรมการ 
สภาทุกทาน และรายงานการเงินของสถาบัน 

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของระบบงานที่สําคัญ 

3.1 มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในของสภาสถาบัน   

  3.2 มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบ
ฐานขอมูลที่ทันสมัย ทุกระบบที่สําคัญ 

  3.3 มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
และทรัพยากรอื่นๆ ของสถาบัน 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. กระบวนการสรรหาผูบริหารที่

มีภาวะผูนํา 
1.1 มีเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารหนวยงานเปน

ระบบชัดเจน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นหรือมีสวนรวม   

  1.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน 
  1.3 มีการเปดโอกาสใหผูบริหารแสดงวิสัยทัศนการนําองคกร 
2. ผูบริหารไดดําเนินการบริหาร 

โดยใชศกัยภาพภาวะผูนําที่มอียู 
2.1 จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติ

ที่เปนระบบชัดเจน   
  2.2 มีการกําหนด ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ 
  2.3 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งหาแนวทางแกไขและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
  2.4 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหเปนระบบ

ฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชใน
การตัดสินใจได 

  2.5 มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหาร
รายไดตาง ๆ อยางสมดุล 

  2.6 มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของสถาบันใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

  2.7 เปดโอกาสใหบุคลากรในสถาบันหรือชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสถาบัน 

  2.8 มีความสามารถในการกํากับ ติดตามดูแลผลการทํางาน
ของสถาบัน 

3. กระบวนการประเมินศักยภาพ
และผลปฏิบัติงานของผูบริหาร 

3.1 มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําปของผูบริหาร
ประจําป 

  3.2 มีการกํากับ ติดตามและประเมินการทํางานของผูบริหาร
อยางเปนระบบโดยคณะกรรมการอิสระ 

4. 4.1 มีการฝกอบรมภาวะผูนําของผูบริหาร   
 4.2 มีการติดตาม ประเมินผลของการเพิ่มศักยภาพของผูนํา 
 

กระบวนการเพิ่มศักยภาพของ
ผูบริหารตาม ผลการประเมิน 

4.3 มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผูบริหารอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. ระบบการพัฒนาสูองคกรการ

เรียนรู 
1.1 มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรู

แกบุคลากรทุกคน   
  1.2 มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมีการ

ใชกระบวนการจัดการความรูในการดําเนนิงานตาม    
พันธกิจของสถาบัน / หนวยงาน 

  1.3 มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และ
ภายนอก ดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการความรูของสถาบัน / หนวยงาน 

  1.4 มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมทีไ่ดจากการ 
จัดการความรูไปใชใหเกดิประโยชนแกสถาบัน / 
หนวยงานและสังคม 

2. กลไกที่จะทําใหสัมฤทธิผล 2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรู
แกบุ คลากรทุกระดับ  เ ชน  มีคณะกรรมการหรื อ 
ผูรับผิดชอบมีงบประมาณที่ชัดเจน   

  2.2 มีกลไกสรางชุมชนนักปฏิบตัิในการจดัการความรูใหที่ม ี
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

  2.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ 
ภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุงพัฒนาระบบ 
และกลไกการจัดการความรูของสถาบัน / หนวยงาน 

  2.4 มีกลไกในการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ 
จัดการความรูไปใชใหเกดิประโยชนแกสถาบัน / 
หนวยงานและสังคม 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
3. กิจกรรมที่ควรดําเนนิการ 3.1 มีเปาหมายและตัวบงชี้ที่ชัดเจนในการจัดการความรู   
  3.2 มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรู 
  3.3 มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมที่ได 

จากการจัดการความรู 
  3.4 มีการเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรูอยาง 

สม่ําเสมอ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดพิมพเปน
วารสาร ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของนวัตกรรม 

  3.5 มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
ทั้งระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

  3.6 มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน 
  3.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการความรูในองคกร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 

1. ระบบ และกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ เปนไป 
อยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร   

  1.2 มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดย 
กําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) 
การประเมินผลการปฏิบัติ (Job Evaluation) ที่เปน
รูปแบบ ชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
งาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะห
ปริมาณ การ เขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

  1.3 จัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น ระยะปานกลาง และ 
ระยะยาว เพื่อใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่ 
สถาบันการศึกษาไดกําหนดไว โดยเฉพาะการศึกษาตอ
ใน ระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทางวิชาการใน
สาขางานที่เกี่ยวของ 

2. การสงเสริมสนับสนุนบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสงู 

2.1 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ 
คณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตาง ๆ 
เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบโดยเร็ว มีการ
กระตุน และชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัล
ในดานตาง ๆ อาทิ ดานงานเอกสาร/งานธุรการ  

  2.2 ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีตางๆเชน การ
ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ 
การพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

  2.3 จัดระบบพี่เล้ียงใหผูมีประสบการณไดรับรางวัล ชวยเหลือ
สนับสนุนอาจารยรุนใหมในการขอรับรางวัลตาง  ๆ
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
3. การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.1 มีการหา Training Needs ของบุคลากร ทั้งในสายอาจารย

และสายสนับสนุนใหได รับการฝกอบรมตามเกณฑ  
ที่สถาบันการศึกษากําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับ
มาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยหัวหนา
หนวยงานสามารถประเมินได   

  3.2 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน ผูใตบังคับบัญชา
สวนใหญไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และไดรวมมือ
กันทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวาง
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และระหวาง 
ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและ
พัฒนางานรวมกัน 

  3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุม  
ทุกระดับอยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความ  
พึงพอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ 
พัฒนาใหบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น 

  3.4 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแต 
สภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํางาน การให 
สวัสดิการ  การดูแลบุคลากรในองคการทุกคนอยางเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของความสุขในการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 1.1 ตั้งคณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานโดยมีผูบริหาร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลัก
ของสถาบัน 

  1.2 ระบุรายละเอียดของการทํางาน เชน นโยบายหรือ 
แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน  กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ 

2. การกําหนดปจจัยเสี่ยง 2.1 วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง 
ความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ 
เปาหมายในการบริหารการศึกษา   

  2.2 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติ
ของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

  2.3 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดย
ตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 

3. การสรางแผนการจัดการ         
ความเสี่ยง 

3.1 วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในการบริหาร 
จัดการดานตาง ๆ  

  3.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ 
Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุม 
ความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลด 
มูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย  
(ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง  
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา 
คุณคา) 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
4. การสรุปผลและบูรณาการ 4.1 ดําเนินการตามแผนฯ รายงานความกาวหนาหรือความ

แลวเสร็จของการดําเนินการตามแผน  
  4.2 สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของ 

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 
พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน    
การวิเคราะหคาใชจาย 

1.1 มีการจัดทําระบบทางการเงิน โดยเริ่มจากการจัดทําแผน
กลยุทธสถาบันเพื่อตองการทราบวาสถาบันมีทิศทางการ
พัฒนาไปในทิศทางใด มีการกําหนดภารกิจและจัดสรร
งบประมาณภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน รวมทั้งจุดเนนของ
สถาบัน มีการจัดทําแผนงบประมาณ (สถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ) แผนการจัดหาเงินจากแหลงเงินตาง ๆ และ
แผนการใชเงินใหสอดคลองกัน   

  1.2 มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตาม
เปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทํา
ใหรายไดรายจายเปนไปอยางเหมาะสม 

  1.3 มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่เพียงพอ ทันสมัย 
ครบถวน สามารถนําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบันไดฐานขอมูลทางการเงินเปน
ส่ิงจําเปนที่ผูบริหารจะตองเรียนรู และนําขอมูลมา
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

2. การตรวจสอบการเงิน และ  
งบประมาณ 

2.1 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอย
ทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงิน 
รายได หักคาใชจายแลวสถาบันมีงบประมาณเหลือ เพียง
พอที่จะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไปและ 
รายงานทางการเงิน เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารได  
ทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
  2.2 มีหนวยตรวจสอบภายในของสถาบันที่มีหนาทีตรวจสอบ

ติดตามการใชเงินของหนวยงานในสถาบันใหถูกตอง เปน
ระบบและใหขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนกับหนวย
ปฏิบัติ  

  2.3 ผูบริหารระดับสูง จะตองติดตามผลการใชเงินจากรายงาน
ทางการเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ตองติดตาม 
ตรวจสอบ และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

3. มีการรายงานทางการเงินให  
ผูบริหารและสภาสถาบัน 

3.1 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน
และสภาสถาบัน  

  3.2 ผูบริหารนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปเปนขอมูล  
ในการวางแผน และการตัดสินใจ 

  3.3 สถาบันมีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะห คาใชจาย
ตางๆ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน ตลอดจนความ
มั่นคงขององคการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั 
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. นโยบายการบริหารทรัพยากร 1.1 กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน รวมทั้ง

การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
2. กลไกการบริหารทรัพยากร 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความตองการในการใช 

ทรัพยากรของสถาบัน ศึกษาวิเคราะหผลที่ได และ
วางแผนกลยุทธในการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
รวมกัน 

3. ระบบฐานขอมูลทรัพยากร 3.1 จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช 
รวมกันได รวมทั้งฐานขอมูลทรัพยากรภายนอกสถาบันที่
มีความเกี่ยวของและสามารถใชรวมกันไดกับพันธกิจของ
สถาบัน 

4. ระบบติดตามผล 4.1 มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอก 
สถาบันรวมกันตามนโยบายและแผนการใชทรัพยากรที่
สถาบันกําหนด 

  4.2 รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่ เกิดจากการใช 
ทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. ระบบประกนัคุณภาพ 1.1 สถาบันอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่
ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

  1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดย
เร่ิมจากการวางแผนการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. กลไกการประกันคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ชัดเจนโดยเกิดจากการมี  
สวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

  2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ 
ประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และ 
เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

  2.3 มีกลไกการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับคณะถึงระดับสถาบัน 
เพื่อใหไดคุณภาพตามที่กําหนด 

  2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน 
  2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิด 

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
3. มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑ 

คุณภาพ 
3.1 การกําหนดมาตรฐานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน 

ตองสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจน 
มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ 

  3.2 ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองสามารถชี้ วัดคุณลักษณะที่  
พึงประสงคตามมาตรฐานที่กําหนดไดทั้งหมดและตอง 
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

  3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ตอง 
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้น ๆ 
และที่สําคัญตองเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

4. ระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ประกันคณุภาพ 

4.1 จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตองและสามารถใชรวมกัน
ได ทั้งระดับบุคคล หลักสูตร คณะและสถาบัน 

  4.2 ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
กับระบบฐานขอมูลหลักของสถาบัน ซ่ึงสามารถนํามาใช
เพื่อการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

5. การจัดการความรูดานการ
ประกันคณุภาพ 

5.1 มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก 
คณาจารยและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ   

  5.2 สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินการ
ดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสูนวัตกรรมใหม ๆ 

  5.3 จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน  
จัดประชุมสัมมนา จัดพิมพวารสาร เพื่อสงเสริมและ  
ยกยองเจาของนวัตกรรม 

  5.4 สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการ  
ศึกษาระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  
 

เร่ืองท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพฒันา 
1. ระบบการใหความรูและทักษะ

การประกนัคุณภาพแก
นักศึกษา 

1.1 สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการให
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพใหแกนักศึกษา
ทุกคน ทั้งเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน และเพื่อสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพใน
กิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูดําเนินการ 

  1.2 ระบบประกันคุณภาพที่สงเสริมใหนักศึกษานําไปใชกับ 
กิจกรรมของนักศึกษาควรเชื่อมโยงกับระบบประกัน
คุณภาพ ของสถาบันและเหมาะสมกับระดับความรูของ
นักศึกษาซึ่งอาจเริ่มจาก 5 ส. PDCA เปนตน 

2. กลไกการดําเนินการ 2.1 มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา เชน  มีคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบ มีงบประมาณที่ชัดเจน 

  2.2 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของสถาบัน 

  2.3 นักศึกษามีการใชกระบวนคุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ใน
การพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
ครบทุกกิจกรรม 

  2.4 นักศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
และระหวางสถาบัน 

3. การติดตามประเมินผล 3.1 ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งกิจกรรม  
ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาและที่นักศึกษามีสวนรวมกับ
การประกันคุณภาพของสถาบัน 

  3.2 นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให 
ความรู และกลไกการดํา เนินงานประกันคุณภาพ  
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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บทที่ 6 
กระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันได
ทราบสถานภาพที่แทจริง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง  การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและ
สถาบันที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม  และ
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้  สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน ดังนี้ 

1. เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นป
การศึกษาของแตละสถาบัน 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังที่กลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพดังปรากฏในตารางที่ 5.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกไดเปน 4 ขั้นตอน
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การ
ประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P  =  กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอน
หนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผน 

D  = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนป
การศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือน
พฤษภาคม ปถัดไป) 

C  = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ สถาบัน
ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ.กําหนดให
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มีการเก็บขอมูลในรอบปการศึกษา ตั้งแตเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซ่ึงเปนรอบป
การศึกษา) 

A   = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ทีม
หรือคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา นําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)มาทําแผนกลยุทธประจําป
และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปก็ได   

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมี
การประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน เพราะตองเก็บขอมูล
ยอนหลังตั้งแตเดือนมิถุนายน ที่ผานมา 
 สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการนําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล 
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. การเตรียมการของสถาบนักอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน     

1.1 การเตรียมเอกสาร 
ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้ รูปแบบการ

จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวขอหลักดังนี้     
1) คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 
2) ขอมูลเบื้องตนของสถาบัน ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสราง

การบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน  (ควรสรุปเปนตาราง)  

3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายใน 
รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก 

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
4. องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
5. องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
6. องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
8. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
องคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา แผน
และเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 
             (รายละเอียดการจดัทํา SAR ปรากฏในภาคผนวกที่ 2) 

ข. จัดการเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอในรายงานการ

ประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

2) หากเอกสารที่อางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งใน
การระบุวาเอกสารหรือขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทําแถบกระดาษสีแยก
หนากระดาษหรือระบายสีเนนขอความ  เปนตน 
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3) สําหรับเอกสารที่เปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว หรือ
ใสแฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น 

4) จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการตอเชื่อมเครือขายที่สมบูรณหากเอกสารอางอิง
อยูในเว็บไซดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 

5) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน   ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด 
หนวยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไว
ที่เดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช  การนําเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว   

 
1.2 การเตรียมบุคลากร 

ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การ

ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ  

โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสรางความ

กระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 
4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจําของ

ทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทําหนาที่ ผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม

จําเปนตองมีบุคลากร 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท 
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูล

ตอผูประเมิน  รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล
เพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได 

3) มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมา
ใหขอมูลอยางครบถวน 
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4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันวาจะเชิญมาเวลาใด  หองใด หรือพบกับใคร 

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 
 

1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
  ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปน
หองที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน  เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอื่น ๆ 
ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอื่น ๆ 
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใด เพิ่มเติม 

ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 

1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
  ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายใน
ทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :  

1)   คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
-  ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา 

-  เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ  
สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  ตองไมเปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการ
ประเมิน 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
-  ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา 
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-  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.   

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
-  ควรมีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 
-  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผาน
การฝกอบรมหลกัสูตรผูประเมินของ สกอ.   

ข.  จัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในและเอกสารที่
เกี่ยวของอื่นๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห พรอมทั้งแจง
รายช่ือผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานกับคณะผูประเมินใหคณะ          
ผูประเมินทราบ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ   

ค.  ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการ 
ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม  การใหขอมูลที่คณะผูประเมินตองการ
เพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ  เปนตน  
 

2. การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม  แตเตรียมพรอมสําหรับการ

นําเยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานที่คณะผูประเมินตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4) ในกรณีที่คณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อํานวยความสะดวก 
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5) บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมินเมื่อ
ส้ินสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

3. การดําเนินการของสถาบนัภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผูบริหารภาควิชาคณะวิชาหรือสถาบัน และผูเกี่ยวของนําผลการประเมินเขาสูการ

ประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรม
ตอไป  โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง  ซ่ึงประกอบดวย 
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ  กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม  งบประมาณสําหรับแตละ
กิจกรรม  ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ไดอยางตอเนื่อง  

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่น
ชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3) ภาควิชา คณะวิชาและสถาบันอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมินเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6.1  วงจรในการจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา ตค.-
พค. 

มิ.ย.- 
เปดเทอม 

 
ก.ค 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
 
 
 

                 

 
กิจกรรมดําเนินการ มิ.ย.-เปดเทอม  

ก.ค 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 

1. สถาบันประกาศตัวบงชี้ ปการศึกษาใหมและแจก
คูมือการจัดทํา SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้, 
วิธีการและตารางประเมินคุณภาพภายในประจําป) 

                

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ได
ประกาศใช (มีทีมงานใหคําปรึกษากับบุคลากร / 
หนวยงาน / ภาควิชาในการเก็บขอมูลพรอมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                

3. ภาควิชาหรือหนวยงานเทยีบเทาจดัทํา SAR และ 
เตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับ
ภาควิชาและหนวยงานเทยีบเทา 

                

ปงบประมาณ (ตค.- กย.) ปงบประมาณถัดไป 

ปการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 



 
กิจกรรมดําเนินการ มิ.ย.-เปดเทอม  

ก.ค 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา                 
5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ 
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  
และแตงตั้งกรรมการประเมนิระดับคณะและ
หนวยงานเทียบเทา 

                

6. ประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา                 
7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะหรือ 
หนวยงานเทียบเทามาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับสถาบันและแตงตั้งกรรมการประเมิน
ระดับสถาบัน 

                

8. ประเมินระดับสถาบัน                 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมดําเนินการ มิ.ย.-เปดเทอม  
ก.ค 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

9. สถาบันวางแผนปรับปรุงและดําเนินการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินทีมหรือคณะ
กรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานํา
ขอเสนอแนะ และผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนกลยุทธประจําปและ
เสนอตั้งงบประมาณปถัดไป  หรือจัดทําโครงการ
พัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปก็ได  (กรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบและตัวบงชี้หรือเกณฑ
การประเมิน จะตองประกาศใหทุกหนวยงานใน
สถาบันไดรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน)     

                

10. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบดวย  SAR ระดับสถาบัน  
และผลการประเมินคณุภาพภายในระดับสถาบัน)  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นป
การศึกษา) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตาง ๆ กรรมการการแระชุมวิชาการที่มี
ลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนตน  
 
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศ
ที่ไดรับเลือก หรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการ
หรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
กระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูในระดับอุดมศกึษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนา
ความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชวีิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลาย
รูปแบบ ดังนี ้

1) การเรียนรูจากกรณปีญหา (Problem-based Learning : PBL) 
เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการ 

เรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปน การ
สงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปน กลุมและ
พัฒนาทักษะทางสังคม ซ่ึงวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะ
ผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดดี  

เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจ 
ขอมูลใหมได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมี 
ประสิทธิภาพ การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก 
สอนเพื่อน สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี 

2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูที่ 

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญ 
สามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ  
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2.1  เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิด 
อะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟฟก  

2.2  เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใชเปน 
หลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน  

2.3  เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ผสมผสานกับ 
การใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมา 
นําเสนอหนาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย  

2.4  เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือกัน 
แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค 

3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
การเรียนรูแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัย 

ประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง” โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา 
การศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา 
ดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ  

3.1 กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (Radical Constructivism or Personal 
Constructivism or Cognitive Oriented Constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ เรียนรูของมนุษย
เปนรายบุคคล โดยมคีวามเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธี คิด เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง  

3.2 กลุมที่เนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Constructivism or 
Socially Oriented Constructivist Theories) เปนกลุมที่เนนวา ความรู คือ ผลผลิต ทางสังคม โดยมี
ขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน 2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและ
ประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

4)  การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี  
การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝกทักษะทางการสอน

ใหกับ ผูเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับ 
ทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู ความ เขาใจ
เกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือใน การ
เรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู  

วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และเปนระบบ 
โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดการ 
ฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการฝกทักษะ ขั้นฝก
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ทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา ในขณะที่
ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด ส่ิงที่จะทําให
การฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบสนับสนุน ไดแก 
หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือ โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ  

5)  การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)  
การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการ 

เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning) การเรียน
แบบแกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซ่ึงการเรียน
การสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และ กระบวนการกลุม 

6)  การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน 

ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเนื้อหา 
กิจกรรม และวิธีการประเมิน  

7)  การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)  
การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนน 

การแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู และ 
การทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบง
ไดเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวมทํา 
โครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษางานวิจัย
ของอาจารยและของนักวิจัยช้ันนําในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน  

8)  การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based Approach)  
การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิด

ดวย ตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง 
เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามาใน
ระดับหนึ่งแลว 

วิธีการเรียนรูเร่ิมจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรู
ตาม แนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายใหผูเรียนไป 
ศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตาง ๆ 
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แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปนแนวคิดของตนเอง
ที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง จากนั้นจึงนําเสนอให
กลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง  
 
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนใน ดาน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาต ิรวมถึง
การบริการวิชาการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการแบบใหเปลา 
 
โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน 
การใหความรูเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดาน
การเกษตร ฯลฯ  

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี ้ 
1)  บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม  
2)  บริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา  
3)  การจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบยีน  
4)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบใหเปลา  
5)  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง  
6)  บริการเกี่ยวกบัสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ  
7)  บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ  
8)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  
9)  บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต  
10)  บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน  

 
โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  

1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ 
ปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะ 
นําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการ
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ดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผา เครื่องนุงหม
ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนน วัฒนธรรมไทย
หรือวัฒนธรรมทองถ่ิน อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือ
นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือ วิถีชีวิต เชน การ
ประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัด
สอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเล้ียงอาหาร พื้นบาน ในงานสัมมนาระดับ
ตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุด พื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 
5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน  

2. โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ไทยทั้งของทองถ่ินและของชาติ  

ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ิน ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ
และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การ 
ทําบุญวันวาง เปนตน  

3.  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให 
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  

ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวัน 
สําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารี
รายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ ศาสนกิจ 
เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

4.  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซ่ึงตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เร่ืองนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น 
จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิต
ของไทยหรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิด
การสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชน
ไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น  

ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การ
เขาคาย/กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซ่ึงอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
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5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทยและพื้นบาน 
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ 
การละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรงหรือการ 
ใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป 
ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา 
หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงาน อ่ืนจัดขึ้น 
เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

6.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืน ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ 
วัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น 
มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
ชาติอ่ืน ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 

ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ 
เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาใน 
รูปแบบของการแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมที่
หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ 
ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การ
ประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน 
นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน  

 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอด
จนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล
ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือ
ผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชน
ตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
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การนําไปใชประโยชนระดับชาติ หมายถึง การนําไปใชประโยชนนอกสถาบันโดยหนวยงานราชการ
ระดับกรมหรอืเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาตทิั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 
 การนําไปใชประโยชนในระดับชาติ ไมวาผลงานจะเกดิขึ้นในปใดก็ตาม หากนํามาใช
ประโยชนในปนั้น สามารถนํามานับได แตการนับจะไมนับซ้ํา 
 
ระดับชาติ หมายถึง ระดับหนวยงานราชการ ที่เปนระดบักรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้ 

ระบบทวิภาค   
- สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา(18 หนวยกิตตอ

ภาคการศึกษา)  
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 

24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ)  
ระบบไตรภาค  
-  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39 หนวยกิตตอปการศึกษา (13 หนวยกิต 

ตอภาคการศึกษา)  
-  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศึกษา (9 หนวยกิต 

ตอภาคการศึกษา)  
 

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี ้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการ เพิ่ม-ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  

SCH  =  Σnici  
เมื่อ  ni =  จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนในวิชาที ่i  

ci =  จํานวนหนวยกิตของวิชาที ่i  
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2)  คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้ 
 

SCH 
FTES = 

จํานวนหนวยกติตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได
มีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการ พิเศษ  
 
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ โดยสถาบัน
มิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารยและ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับ
การสอนของอาจารยเปนการพิเศษ  
 
นักวิจัย หมายถึง ขาราชการที่เปนเจาหนาที่วิจัยและนักวิจัย หรือเปนพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญา
จางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษาที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน โดยมีภาระหนาที่
ในการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน  
 
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน อยางเปน
ระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ เปนกลไกให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูป
ของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ  

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินการ 
 
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเปนองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับประเภทของ
รางวัลที่มอบที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่เปน
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex 
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA 
(AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล 
PUBSCIENCE เปนตน  

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล  
1)  ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
2)  MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
3)  ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
4)  Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
5)  Biosis = http://www.biosis.org/  
6)  Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7)  Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
8)  Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 

academic search premium)  
9)  Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
10)  Wilsom = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/  

 
วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่
มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร โดยตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และตองมี
ผูทรงคุณวุฒิรวมกลั่นกรองตนฉบับกอนตีพิมพ (Peer Review) นอกจากนั้นวารสารตองมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย  
 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตาง ๆ จากสถาบันตาง ๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร โดยจะตองมาจาก
สถาบันอื่น ๆ ไมนอยกวารอยละ 25 และตองมีผูทรงคุณวุฒิรวมกลั่นกรองตนฉบับกอนตีพิมพ (Peer 
Review) 

 
หลักธรรมาภิบาล มาจากคําวา ธรรมะ + อภิบาล หมายความวาหลักการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้  
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1.  หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปน
ที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2.  หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี 
ระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ  

3.  หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่ 
เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือ
ปดบังบางสวน  

4.  หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่ 
เราทําทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ  

5.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสราง 
กระบวนการใหหนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง  

6.  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชน 
สูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 
 
องคการนักศึกษา หมายถึง องคการและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษาที่
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบและภายใตการดูแลของสถาบันเพื่อดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีที่อาจารยมีระยะเวลา
ทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
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ภาคผนวก 2 
 

แนวทางการจัดทํารายงานประจําป 
ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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แนวทางการจัดทํารายงานประจําป 
ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

 
ความหมายของรายงาน  

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน 
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล และเปดเผยตอ 
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาภายใน มีวัตถุประสงค 3 ประการ 
คือ  

1.  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่วา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”  

2.  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุด
ที่ควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป  

3.  เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  
 
รูปแบบรายงาน  

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ประกอบดวย  
1) คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี)  
2) ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย  

ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไก
ประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมาย
สําคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง)  

3)  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายใน 
รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก  
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1.  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  
2.  องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
3.  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา  
4.  องคประกอบที่ 4 การวิจยั  
5.  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
6.  องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  
7.  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
8.  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
9.  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ 
แตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง 
แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป  
 
การเขียนรายงาน  

ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของ
สถาบันการศึกษา โดยมีสาระประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเนน (วิจัย หรือพัฒนาสังคม 
หรือ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญในปปจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย สําหรับผลการปรับปรุงตามผล
การประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายปปจจุบัน ควรสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน  

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนที่เขียนถึงการดําเนินงานจริงเพื่อเปน 
ขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว โดย
มีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนใหส้ัน กะทัดรัด โดยยึดการอางอิงจาก
แหลงขอมูล ตาง ๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เปนการบรรยาย สังเคราะห และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ 
ที่ช้ีใหเห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบดวยส่ิงที่ตองรายงานตอไปนี้  

1.  กิจกรรมที่สถาบันดําเนนิการในแตละตัวบงชี้  
2.  การประเมินผลตามเกณฑ  
3.  การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตวับงชี้นั้น ๆ  
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4.  จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนาปรบัปรุงในแตละตัวบงช ี
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละ 

องคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้จะเปนการสังเคราะหและการประเมิน
เพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองคประกอบ
คุณภาพ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะ
ยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบดวย  

1.  รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1 และ ส 2 ซ่ึงเปนผลการประเมินเฉพาะตามตัวบงชี้ของ 
สกอ. ในแตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา แตทั้งนี้ สถาบันอาจเพิ่มเติม
ตัวบงชี้ ยอยของสถาบันลงในตารางดังกลาว เชน ตัวบงชี้ 2.1 ของ สกอ.อาจมีตัวบงชี้ 2.1.1, 2.1.2 และ 
2.1.3 แทรกลงไป เปนตน ในกรณีเชนนี้ขอใหแยกคะแนนการประเมินเปนสองชองคือ ตามตัวบงชี้
และเกณฑ ของสกอ. และตามตัวบงชี้และเกณฑของสถาบัน 

2.  สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน แยกตามแต
ละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

3.  เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  
4.  แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใหสอดรับกับเปาหมาย 
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ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  
ประเภทสถาบนั   เนนวิจยั      เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1    
ตัวบงชี้ที่ 1.1    
ตัวบงชี้ที่ 1.2    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 1    

องคประกอบที่ 2    
ตัวบงชี้ที่ 2.1    
ตัวบงชี้ที่ 2.2    
ตัวบงชี้ที่ 2.3    
ตัวบงชี้ที่ 2.4    
ตัวบงชี้ที่ 2.5    
ตัวบงชี้ที่ 2.6    
ตัวบงชี้ที่ 2.7    
ตัวบงชี้ที่ 2.8     
ตัวบงชี้ที่ 2.9    
ตัวบงชี้ที่ 2.10    
ตัวบงชี้ที่ 2.11    
ตัวบงชี้ที่ 2.12    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 2    

องคประกอบที่ 3    
ตัวบงชี้ที่ 3.1    
ตัวบงชี้ที่ 3.2    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 3    
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 4    
ตัวบงชี้ที่ 4.1    
ตัวบงชี้ที่ 4.2    
ตัวบงชี้ที่ 4.3    
ตัวบงชี้ที่ 4.4    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 4    

องคประกอบที่ 5    
ตัวบงชี้ที่ 5.1    
ตัวบงชี้ที่ 5.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.3    
ตัวบงชี้ที่ 5.4    
ตัวบงชี้ที่ 5.5    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 5    

องคประกอบที่ 6    
ตัวบงชี้ที่ 6.1    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 6    

องคประกอบที่ 7    
ตัวบงชี้ที่ 7.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.2    
ตัวบงชี้ที่ 7.3    
ตัวบงชี้ที่ 7.4    
ตัวบงชี้ที่ 7.5    
ตัวบงชี้ที่ 7.6    
ตัวบงชี้ที่ 7.7    
ตัวบงชี้ที่ 7.8    
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 7.9    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 7 
   

องคประกอบที่ 8    
ตัวบงชี้ที่ 8.1    
ตัวบงชี้ที่ 8.2    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 8 
   

องคประกอบที่ 9    
ตัวบงชี้ที่ 9.1    
ตัวบงชี้ที่ 9.2    
ตัวบงชี้ที่ 9.3    
เฉลี่ยคะแนน

องคประกอบที่ 9 
   

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง  
ทุกองคประกอบ 
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ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  
ประเภทสถาบนั   เนนวิจยั      เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 1    

ตัวบงชี้ที่ 2.9    
ตัวบงชี้ที่ 2.10    
ตัวบงชี้ที่ 2.11    
ตัวบงชี้ที่ 2.12    
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 1    

มาตรฐานที่ 2 ก    
ตัวบงชี้ที่ 1.1    
ตัวบงชี้ที่ 1.2    
ตัวบงชี้ที่ 2.7     
ตัวบงชี้ที่ 7.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.2    
ตัวบงชี้ที่ 7.4    
ตัวบงชี้ที่ 7.5    
ตัวบงชี้ที่ 7.6    
ตัวบงชี้ที่ 7.7    
ตัวบงชี้ที่ 7.8    
ตัวบงชี้ที่ 7.9    
ตัวบงชี้ที่ 8.1    
ตัวบงชี้ที่ 8.2    
ตัวบงชี้ที่ 9.1    
ตัวบงชี้ที่ 9.2    
ตัวบงชี้ที่ 9.3    
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก    
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 2 ข    

ตัวบงชี้ที่ 2.1    
ตัวบงชี้ที่ 2.2    
ตัวบงชี้ที่ 2.3    
ตัวบงชี้ที่ 2.4    
ตัวบงชี้ที่ 2.5    
ตัวบงชี้ที่ 2.6    
ตัวบงชี้ที่ 2.8    
ตัวบงชี้ที่ 3.1    
ตัวบงชี้ที่ 3.2    
ตัวบงชี้ที่ 4.1    
ตัวบงชี้ที่ 4.3    
ตัวบงชี้ที่ 4.4    
ตัวบงชี้ที่ 5.1    
ตัวบงชี้ที่ 5.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.3    
ตัวบงชี้ที่ 5.4    
ตัวบงชี้ที่ 5.5    
ตัวบงชี้ที่ 6.1    
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

   

มาตรฐานที่ 3    
ตัวบงชี้ที่ 4.2    
ตัวบงชี้ที่ 7.3    
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

   

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกมาตรฐาน 
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ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  
ประเภทสถาบนั   เนนวิจยั      เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวฒันธรรม   เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
1. ดานนักศกึษาและ       
ผูมีสวนไดสวนเสีย    

ตัวบงชี้ที่ 2.2    
ตัวบงชี้ที่ 2.3    
ตัวบงชี้ที่ 2.4    
ตัวบงชี้ที่ 2.9    
ตัวบงชี้ที่ 2.10    
ตัวบงชี้ที่ 2.11    
ตัวบงชี้ที่ 2.12    
ตัวบงชี้ที่ 3.1    
ตัวบงชี้ที่ 3.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.1    
ตัวบงชี้ที่ 5.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.3    
ตัวบงชี้ที่ 5.4    
ตัวบงชี้ที่ 5.5    
ตัวบงชี้ที่ 7.6    
ตัวบงชี้ที่ 9.2    
เฉลี่ยคะแนน 

ดานนักศึกษาและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

   

2. ดานกระบวนการ
ภายใน    

ตัวบงชี้ที่ 1.1    
ตัวบงชี้ที่ 1.2    
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 2.1    
ตัวบงชี้ที่ 6.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.2    
ตัวบงชี้ที่ 7.8    
ตัวบงชี้ที่ 7.9    
ตัวบงชี้ที่ 9.1    
ตัวบงชี้ที่ 9.3    
เฉลี่ยคะแนน 

ดานกระบวนการภายใน 
   

3. ดานการเงนิ    
ตัวบงชี้ที่ 4.3    
ตัวบงชี้ที่ 8.1    
ตัวบงชี้ที่ 8.2    
เฉลี่ยคะแนน 
ดานการเงนิ 

   

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรู และนวตักรรม 

   

ตัวบงชี้ที่ 2.5    
ตัวบงชี้ที่ 2.6     
ตัวบงชี้ที่ 2.7    
ตัวบงชี้ที่ 2.8    
ตัวบงชี้ที่ 4.1    
ตัวบงชี้ที่ 4.2    
ตัวบงชี้ที่ 4.4    
ตัวบงชี้ที่ 7.3    
ตัวบงชี้ที่ 7.4    
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 7.5    
ตัวบงชี้ที่ 7.7    
เฉลี่ยคะแนน 

ดานบุคลากร การ
เรียนรู และนวตักรรม 

   

 
หมายเหตุ : คาเปาหมายและผลการดําเนินงานใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมิน
สําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 
 

ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณในตัวเอง และเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ คุณภาพ โดยจัดไวในสวนสุดทายของรายงาน เชน  

1.  รายช่ือคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถาบัน  
2.  รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ  
3.  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา  
4.  เอกสารเกี่ยวกบัการติดตามประเมินผลตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เชน แบบสํารวจ

เร่ืองบัณฑิต แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ฯลฯ  
5.  ขอมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี ้
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นิยามศัพทขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับไมวาจะเปนจาก
งบประมาณแผนดิน และหรือรายไดที่เปนเงินนอกงบประมาณ 
 
รายไดจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง รายไดที่ไดรับจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวาง
ปงบประมาณ 
 
รายไดท่ีเปนเงนินอกงบประมาณ หมายถึง 

1. เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองคกรสถาบันระหวาง
ประเทศ มอบใหสวนราชการ เพื่อการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ) 

2. เงินรายไดของสวนราชการ (เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลังตามมาตรา 24 
ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา 
คาธรรมเนียมและหรือคาบํารุงที่มีช่ือเรียกเปนอยางอื่นที่เกิดจากโครงการปกติและโครงการพิเศษ 

3. เงินและทรัพยสินชวยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่บุคคล บริษัท หางรานหรือ
สถาบัน บริจาคชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ 
 สําหรับสถาบันเอกชน รายรับท้ังหมดของสถาบัน หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับจาก
การดําเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งเงินบริจาค 
 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจากการใหบริการวิชาการ 
วิชาชีพ เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม คาธรรมเนียมในการใหบริการตาง ๆ เชน คาเชาหองประชุม 
คาตอบแทนที่ปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตาง ๆ 
 
คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน หมายถึง คาใชจายที่
สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจายในการดําเนินงานของสถาบันจากทุกแหลงรายรับ ประกอบไปดวย 
คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทนพนักงาน คาใชจายในการ
ดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากคาใชจายบุคลากร คาใชสอย วัสดุ 
สาธารณูปโภค คาใชจายจากงบอุดหนุน ใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพื่อใช
จาย และคาใชจายจริง 
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คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใชจายที่สถาบันกําหนดไว
สําหรับใชจายเปนคาครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน จากทุกแหลงรายรับใหแสดงคาใชจายในรูป
ของงบประมาณที่กําหนดไวเพื่อใชจายและคาใชจายจริง 
 
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In 
Cash) ที่สถาบันใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมูลคาที่คํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
การบริการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่ อุปกรณ (In Kind) ที่สถาบัน
กําหนดไวสําหรับใชจาย ใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพื่อใชจายและคาใชจาย
จริงของโครงการที่จัดบริการทั้งที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
 
คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In 
Cash) ที่สถาบันใชในอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมูลคาที่คํานวณเปนจํานวนเงิน
เทียบเคียงจากการดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดให เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่ อุปกรณ (In Kind) ที่สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจาย ใหแสดง
คาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพื่อใชจายและคาใชจายจริง 
 
คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย หมายถึง คาใชจายในการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
คาใชจายในการศึกษาตอ คาใชจายในการอบรม สัมมนา ดูงาน นําเสนอบทความในที่ประชุมทาง
วิชาการในตางประเทศ 
 
คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใชจายที่
สถาบันใชเพื่อพัฒนาระบบหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และหรือศูนยสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนทั้งหมด นับรวมทั้งงบดําเนินการและคาเสื่อมราคาจากงบลงทุน 
 
 งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายที่จายไปในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือ
มัลติมีเดีย คาใชบริการ Internet Service Provider (ISP) คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร คาใชบริการ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คาใชจายในการปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คาจาง
บุคลากร คาตอบแทนใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค 
 
 งบลงทุน หมายถึง คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ ชุดคําสั่งงานประยุกต 
คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
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เงินเหลือจายสุทธิ หมายถึง ผลตางระหวางงบประมาณและคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น นับรวมทั้ง
งบดําเนินการและงบลงทุน เปนการเปรียบเทียบในระหวางงบประมาณที่กําหนดไวในการดําเนินงาน
ตามกิจการของสถาบันกับคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นในแตละรายการเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
 
สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยของสถาบันในฐานะนิติบุคคล ประกอบไปดวย ครุภัณฑ อาคาร 
ที่ดิน ส่ิงกอสราง 
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ภาคผนวก 3 
 

ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 
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ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
 

หมายถึง  ตัวบงชี้ตัวเดียวกันและเกณฑเดียวกัน 
หมายถึง  ตัวบงชี้ที่คลายกันสามารถใชขอมูลของสถาบันประเมินได             

ทั้งตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. 
หมายถึง  ตัวบงชี้ที่สามารถใชขอมูลพื้นฐานรวมกัน (แตรอบปที่ใชอาจ

ตางกันในกรณีของ ก.พ.ร.)   
 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 
 

ตัวบงชี้ของ สกอ. ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
(ปงบประมาณ 2550) 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ตัวบงชี้ที ่1.1  
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวช้ีวดัที่ 3 
   
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ตัวช้ีวดัที่ 4.1.2 
ตัวบงชี้ที่ 1.7  ตัวช้ีวดัที่ 4.1.5 
ตัวบงชี้ที่ 1.8  ตัวช้ีวดัที่ 22 
ตัวบงชี้ที่ 6.1   
   
ตัวบงชี้ที่ 6.6 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ตัวช้ีวดัที่ 23 
ตัวบงชี้ที่ 6.7   
   
 ตัวบงชี้ที่ 2.3  
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ตัวบงชี้ที่ 2.4  
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ตัวช้ีวดัที่ 16 
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ตัวบงชี้ที่ 2.6  
ตัวบงชี้ที่ 6.5 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ตัวช้ีวดัที่ 8 
 ตัวบงชี้ที่ 2.8  
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ตัวบงชี้ของ สมศ. 
 

ตัวบงชี้ของ สกอ. ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
(ปงบประมาณ 2550) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ที ่2.9 ตัวช้ีวดัที ่4.1.1 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ตัวบงชี้ที่ 2.10  
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ตัวบงชี้ที่ 2.11 ตัวช้ีวดัที่ 4.1.3 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ตัวบงชี้ที่ 2.12 ตัวช้ีวดัที่ 4.1.4 
ตัวบงชี้ที่ 1.6   
   

 ตัวบงชี้ที่ 2.13  
 ตัวบงชี้ที่ 3.1  
ตัวบงชี้ที่ 6.8 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ตัวช้ีวดัที่ 4.4.2 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1  
 ตัวบงชี้ที่ 4.2  
   

ตัวบงชี้ที่ 2.2   
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวช้ีวดัที่ 4.2.2 
ตัวบงชี้ที่ 2.4  ตัวช้ีวดัที่ 4.2.3 
ตัวบงชี้ที่ 2.5   
   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ตัวบงชี้ที่ 4.4 ตัวช้ีวดัที่ 4.2.1 
ตัวบงชี้ที่ 2.7  ตัวช้ีวดัที่ 4.2.5 
   

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ตัวบงชี้ที่ 4.5 ตัวช้ีวดัที่ 4.2.4 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ตัวบงชี้ที่ 5.1 ตัวช้ีวดัที่ 4.3.5 
ตัวบงชี้ที่ 3.7   
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ตัวช้ีวดัที่ 4.3.3 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ตัวบงชี้ที่ 5.3 ตัวช้ีวดัที่ 4.3.1 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ตัวช้ีวดัที่ 6 
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ตัวบงชี้ที่ 5.5 ตัวช้ีวดัที่ 4.3.4 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวช้ีวดัที่ 4.4.1 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 6.2 ตัวช้ีวดัที่ 4.4.4 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 ตัวบงชี้ที่ 7.1 ตัวช้ีวดัที่ 4.4.5 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ตัวช้ีวดัที่ 13 
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ตัวบงชี้ของ สมศ. 
 

ตัวบงชี้ของ สกอ. ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
(ปงบประมาณ 2550) 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ตัวบงชี้ที ่7.3 ตัวช้ีวดัที ่20 
ตัวบงชี้ที่ 5.9 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ตัวช้ีวดัที่ 15 
ตัวบงชี้ที่ 5.11   
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ตัวช้ีวดัที่ 17, 18 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ตัวช้ีวดัที่ 14 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7  
 ตัวบงชี้ที่ 7.8  
 ตัวบงชี้ที่ 7.9  
   
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ตัวช้ีวดัที่ 4.4.3 
ตัวบงชี้ที่ 3.6  ตัวช้ีวดัที่ 19 
ตัวบงชี้ที่ 4.2   
ตัวบงชี้ที่ 5.6   
ตัวบงชี้ที่ 5.7   
ตัวบงชี้ที่ 5.8   
ตัวบงชี้ที่ 5.10   
ตัวบงชี้ที่ 6.9   
   
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ตัวบงชี้ที่ 8.2  
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ตัวบงชี้ที่ 9.1  
 ตัวบงชี้ที่ 9.2  
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ตัวบงชี้ที่ 9.3 ตัวช้ีวดัที่ 7 
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ภาคผนวก 4 
 

แบบรายงานผลการประเมิน 
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แบบรายงานผลการประเมิน 
 

1. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พรอมลายเซ็น) 
2. บทนํา 

• สรุปขอมูลพื้นฐานของสถาบัน (จุดเนน, สัณฐานโดยยอ) 
3. วิธีประเมิน 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 
• การเตรียมการและการวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 
• การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมี

สวนไดสวนเสีย) 
• การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล  
4. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.1) 
5. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองดานการ

บริหารจัดการ 
5.1 สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตารางที่  ป.2 ตารางที่ ป.3 และตารางที่ ป.4) 
5.2 จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน (ระบุจุดเดน วิธี

ปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือ นวัตกรรมที่สรางขึ้น ตลอดจน
เงื่อนไขของความสํา เร็จ  ระบุจุดที่ควรพัฒนาพรอมทั้ งสาเหตุของปญหาและ
ขอเสนอแนะ) 

6. ภาคผนวก 
• ตารางการตรวจเยี่ยม 
• บันทึกภาคสนาม 
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ภาคผนวก 5 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  หนา 210   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

คําชีแ้จงทั่วไป 
 
1. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาในคูมือกําหนดไวดังนี้ 

- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 

1 คน สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. มีการปรับแกไข โดยประธานคณะกรรมการประเมินอาจเปนผูประเมิน
จากภายในสถาบันก็ได ในกรณีเชนนี้ตองมีผูประเมินจากภายนอกสถาบันอยางนอย 1 คน รวมใน
คณะกรรมการฯ นอกจากนี้ยังอนุโลมใหคุณสมบัติของประธาน และหรือ กรรมการผูประเมินจาก
ภายนอกสถาบันที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณ ซ่ึงจะใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอคณะ ไมจําเปนตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมให
ก็ได แตควรมีการชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการประเมินคุณภาพใหทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน 
2. เกณฑการประเมินตัวบงชี้ แบงเปน 3 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควร
จะเปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน  

คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียง
กับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑ
การประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 
3. กรณีที่สถาบันการศึกษา เลือกกําหนดตนเองอยูในกลุมสถาบันการศึกษาประเภทใด ไมวาจะเปน
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต จะตอง
ประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ทุกตัวของสถาบันประเภทนั้น หากตัวบงชี้ใดที่ยังไมมีขอมูลหรือไมมีผล
ดําเนินการ ใหมีการประเมินเปน 0 
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4.  ตัวบงชี้ที่มีเกณฑมาตรฐานเปนระดับ ตองมีการดําเนินการเรียงตามลําดับไมวาเปนเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ท้ังนี้หากมีการดําเนินการบางขอและไมไดเรียงตามลําดับ จะไมได
คะแนนการประเมินตามที่กําหนด 
5  การเก็บขอมูลในตัวบงชี้ที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ หรือปปฏิทิน ใหใช พ.ศ. ท่ีตรงกันกับป
การศึกษาท่ีประเมิน เชน เก็บขอมูลเพื่อประเมินปการศึกษา 2551 จะตองเก็บขอมูลในปงบประมาณ 
2551 ดวยเชนกัน และกรณีที่ใชปปฏิทินจะเปนป พ.ศ. 2551 ดวย 
6.  อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มี
สัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
 9 - 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 
7.  การนับจํานวนนักศึกษา ในทุกตัวบงชี้ที่เกี่ยวของใหนับรวมท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
8. การนับจํานวนนักศึกษาในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของใหนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) ทั้งหมด ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 2.12 ในการนับใหนับ FTES รวมท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
โดยเทียบบัณฑิตศึกษาเปน FTES ระดับปริญญาตรี 
9. การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย 
 1)  ตัวบงชี้ที่ 2.4 และ 5.3 นับจํานวนอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
 2)  ตัวบงชี้ที่ 2.5, 2.6 และ 5.2 นับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
 3)  ตัวบงชี้ที่ 4.3 และ 4.4 นับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
 4)  ตัวบงชี้ที่ 7.7 นับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอ) 
10.  สําหรับการคํานวณใหนําหลักการปดเศษมาใชดังนี้ 
 หากผลปฏิบัติงานไมเปนเลขจํานวนเต็มใหแสดงผลโดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง (ยกเวนตัว
บงชี้ที่ 2.12 ใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนง) และถาผลการปฏิบัติงานมีทศนิยมมากกวา 2 ตําแหนง (หรือ
มากกวา 3 ตําแหนง ในกรณีตัวบงชี้ที่ 2.12) ใหใชหลักการปดเศษตามหลักสากล โดยใหปดขึ้น 
 ตัวอยางเชน 
  69.99  แสดงผลเปน   69.99 
  69.9945  ปดเศษและแสดงผลเปน  69.99 
  69.9956  ปดเศษและแสดงผลเปน  70.00 
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ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2552 (การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานตามกลุมสาขา และ
ภาพรวมของคณะ) 

 
กลุมสาขาที่ 

รายการ หนวย 
ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

องคประกอบที่ 1 
(ใชรอบปงบประมาณ)                 

• จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ งาน
ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

(ตัวบงชี้) สกอ. 1.2               

• จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

(ตัวบงชี้) สกอ. 1.2               

องคประกอบที่ 2                 
• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาโท (แผน ก) 
- ระดับปริญญาโท (แผน ข) 
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
 (หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

              

 
 

 



กลุมสาขาที่ 
รายการ หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ
อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1               

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

              

• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมี
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1               

- ระดับปริญญาโท    
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

              

• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1               

- ระดับปริญญาโท    
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

              

 



กลุมสาขาที่ 
รายการ หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.1               

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

(คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 2.2               

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 
(คาเฉลี่ย 1-5) 

สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 

              

• จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือ
ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 
ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม 

(หลักสูตร) สกอ. 2.3               

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 

              

 



กลุมสาขาที่ 
รายการ หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ภาพรวม
ของคณะ 

• จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

(คน) สกอ. 2.12               

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

              

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   
รวมทุกหลักสูตร 

(FTES) สกอ. 2.4               

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 

สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 

              



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   
ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี 

(FTES) สกอ. 2.4               

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา           
(ภาคปกติ) 

(FTES) สกอ. 2.4               

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา           
(ภาคพิเศษ) 

(FTES) สกอ. 2.4               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

(คน) สกอ. 2.4,2.5, 
2.6,4.3,4.4,4.5,

5.2,5.3,7.7 

              

• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 2.4,4.3 
4.4,5.3 

              

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

(คน) สกอ. 2.5               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

(คน) สกอ. 2.5               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

(คน) สกอ. 2.5               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ 

(คน) สกอ. 2.6               

 



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) สกอ. 2.6               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง  
รองศาสตราจารย 

(คน) สกอ. 2.6               

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย 

(คน) สกอ. 2.6               

• จํานวนผลงานวิจันและหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 2.8               

• จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่
ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (ใหวงเล็บ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย) 

(คน) สกอ. 2.9               

• จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา 

(คน) สกอ. 2.9               

• จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

(คน) สกอ. 2.9               

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.9,2.10               

• จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา
กอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปน 
ไปตามเกณฑหลงัสําเรจ็การศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10               



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10               

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
เริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10               

• ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 
5 ระดับ) 

(คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 2.11               

• จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

(คน) สกอ. 2.12               

- ดานวิชาการ วิชาชีพ 
- ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
- ดานกีฬา สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

              

 



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

• จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.12               

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 

(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

              

- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

              

• จํานวนนักศึกษาปจจุบันศิษยเกาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

(คน) เฉพาะ สมศ. 1.5               

- ดานวิชาการ วิชาชีพ 
- ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
- ดานกีฬา สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5
เฉพาะ สมศ. 1.5 
เฉพาะ สมศ. 1.5 

              

• จํานวนรางวัลประกาศเกียนติคุณยกยองที่
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

(รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6               

- ดานวิชาการ วิชาชีพ 
- ดานคุณธรรมจรยิธรรม 

(รางวัล) 
(รางวัล) 

เฉพาะ สมศ. 1.6
เฉพาะ สมศ. 1.6 

              



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

- ดานกีฬา สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

 (รางวัล) 
(รางวัล) 
(รางวัล) 

เฉพาะ สมศ. 1.6
เฉพาะ สมศ. 1.6
เฉพาะ สมศ. 1.6 

              

องคประกอบที่ 3                 
• ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
นักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

(คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 3.1               

• จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาแยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               

- จํานวนกิจกรรมวิชาการ (โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ. 3.2               
- จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกีฬา
และการสงเสริมสุขภาพ 

(คน) สกอ. 3.2               

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

(คน) สกอ. 3.2               

- จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
นันทนาการ 

(คน) สกอ. 3.2               

- จํานวนกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

สกอ. 3.2               

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

(คน) สกอ. 3.2               

องคประกอบที่ 4                 
• จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

(บาท) สกอ. 4.3               

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
สถาบัน 

(บาท) สกอ. 4.3               

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน
สถาบัน 

(บาท) สกอ. 4.3               

• จํานวนเอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (คน) สกอ. 4.3               
- จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจาก
ภายนอกสถาบัน 

(คน) เฉพาะ สมศ. 2.5               

- จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนจาก
ภายในสถาบัน 

(คน) เฉพาะ สมศ. 2.4               

• จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4               



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติ 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4               

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4               

- จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและ             
อนุสิทธิบัตร 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4               

- จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4               

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (คน) สกอ. 4.3,4.4,7.7               
• จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 4.3,4.4               
องคประกอบที่ 5                 
• จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ 

(คน) สกอ. 5.2               

• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการ 

(โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ. 5.3               

• จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5               

• รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

(รอยละ) สกอ. 5.4               

 



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

องคประกอบที่ 6                 
• จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 

(โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ. 6.1               

องคประกอบที่ 7                 
• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ทั้งหมด 

(คน) สกอ. 7.4               

• จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

(คน) สกอ. 7.4               

- ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4               
- ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4               

• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

(คน) สกอ. 7.4               

- ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4               
- ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4               

• จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(คน) สกอ. 7.7               

- ดานการวิจัย (คน) สกอ. 7.7               
- ดานศิลปวัฒนธรรม (คน) สกอ. 7.7               
- ดานอื่น ๆ (คน) สกอ. 7.7               



กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

องคประกอบที่ 8                 
• รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1               
• รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1               
• คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม
ครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน 

(บาท) สกอ. 8.1               

- ปงบประมาณ (บาท) สกอ. 8.1               
- ปการศึกษา (บาท) สกอ. 8.1               

• คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ
ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

(บาท) สกอ. 8.1               

• คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

(บาท) สกอ. 8.1               

• คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(บาท) สกอ. 8.1               

• คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1               
• คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
(ปงบประมาณ) 

(บาท) สกอ. 8.1               

• เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1               
• สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1               
 



 
กลุมสาขาที่ รายการ หนวย ขอมูล 

อางอิง 
สําหรับ PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพรวม
ของ
คณะ 

องคประกอบที่ 9                 
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ 
สกอ. 

(ระดับของ สกอ.) สกอ. 9.3               

หมายเหตุ :  กลุมสาขาที่ 1 หมายถึง  หลักสูตรภาษาไทย 
  กลุมสาขาที่ 2 หมายถึง  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  กลุมสาขาที่ 3 หมายถึง   หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  กลุมสาขาที่ 4 หมายถึง   หลักสูตรจิตวิทยา 
  กลุมสาขาที่ 5 หมายถึง   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
  กลุมสาขาที่ 6 หมายถึง   หลักสูตรนิติศาสตร 
  กลุมสาขาที่ 7 หมายถึง  หลักสูตรรัฐศาสตร 
  กลุมสาขาที่ 8 หมายถึง   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
  กลุมสาขาที่ 9  หมายถึง   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
  กลุมสาขาที่ 10   หมายถึง   หลักสูตรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
  กลุมสาขาที่ 11 หมายถึง   หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
  กลุมสาขาที่ 12   หมายถึง   หลักสูตรออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
  กลุมสาขาที่ 13 หมายถึง   กลุมวิชา/รายวิชาศึกษาทั่วไป 



ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

X   = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1       
 ตัวบงชี้ที่ 1.2  
 

    

ตัวบงชี้ที่ 2.1       
ตัวบงชี้ที่ 2.2       
ตัวบงชี้ที่ 2.3       

 ตัวบงชี้ที่ 2.4  
 

    

  
 

    

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 

 
 

    

  
 

    

 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 

 
 

    

ตัวบงชี้ที่ 2.7       
ตัวบงชี้ที่ 2.8       



 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

X   = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ที่ระบุใน SAR) 

 ตัวบงชี้ที่ 2.9  
 

    

 ตัวบงชี้ที่ 2.10  
 

    

ตัวบงชี้ที่ 2.11       
  
 

    

 

ตัวบงชี้ที่ 2.12 

 
 

    

 ตัวบงชี้ที่ 2.13  
 

    

ตัวบงชี้ที่ 3.1       
ตัวบงชี้ที่ 3.2       
ตัวบงชี้ที่ 4.1       
ตัวบงชี้ที่ 4.2       

 ตัวบงชี้ที่ 4.3  
 

    

 ตัวบงชี้ที่ 4.4  
 

    



ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

X   = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 5.1       
 ตัวบงชี้ที่ 5.2  
 

    

 ตัวบงชี้ที่ 5.3  
 

    

 ตัวบงชี้ที่ 5.4  
 

    

ตัวบงชี้ที่ 5.5       
ตัวบงชี้ที่ 6.1       
ตัวบงชี้ที่ 7.1       
ตัวบงชี้ที่ 7.2       
ตัวบงชี้ที่ 7.3       
ตัวบงชี้ที่ 7.4       
ตัวบงชี้ที่ 7.5       
ตัวบงชี้ที่ 7.6       

 ตัวบงชี้ที่ 7.7  
 

    

ตัวบงชี้ที่ 7.8       
ตัวบงชี้ที่ 7.9       



ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

X   = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 8.1       
ตัวบงชี้ที่ 8.2       
ตัวบงชี้ที่ 9.1        
ตัวบงชี้ที่ 9.2       
ตัวบงชี้ที่ 9.3       

 
หมายเหต ุ: คาเปาหมายและผลการดําเนินงานใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุ
เปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบเุปนขอ หรือระบุเปนระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  ป.2   ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบคุณภาพ 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
  ≤ 1.50  การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 
  1.51– 2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
  2.01– 2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
  2.51- 3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2       
องคประกอบที่ 3       
องคประกอบที่ 4       
องคประกอบที่ 5       
องคประกอบที่ 6       
องคประกอบที่ 7       
องคประกอบที่ 8       
องคประกอบที่ 9       
เฉลี่ยรวมทุกตวับงชี้                       
ของทุกองคประกอบ 

      

ผลการประเมิน       



ตารางที่  ป.3   ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
  ≤ 1.50  การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 
  1.51– 2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
  2.01– 2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
  2.51- 3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 
 

      

มาตรฐานที่ 2 
   มาตรฐานที่ 2 ก 
   มาตรฐานที่ 2 ข 

      

มาตรฐานที่ 3 
 

      

เฉลี่ยรวมทุกตวับงชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน 
 

      

 
 



ตารางที่  ป.4   ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
  ≤ 1.50  การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 
  1.51– 2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
  2.01– 2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
  2.51- 3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ดานนักศึกษาและ                          
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

      

ดานกระบวนการภายใน 
 

      

ดานการเงนิ 
 

      

ดานบุคลากร การเรียนรู               
และนวัตกรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตวับงชี ้
ของทุกมุมมอง 

      

ผลการประเมิน 
 

      

 



คําอธิบายเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
 

ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
ก า รกํ าหนดตั วบ ง ชี้  เ พื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

- - เกณฑมาตรฐาน ระดับ 2 และเกณฑมาตรฐาน ระดับ 3 
   กลยุทธ หมายถึง แผนกลยุทธซึ่งเปนแผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธนํามาจัดทําแผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติการหรือแผน
ประจําป ซึ่งเปนแผนการทํางานของเวลา 1 ป ในแผน 1 ปนี้จะมีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม และคา
เปาหมายของตัวบงชี้ที่กําหนดวาจะตองทําใหได การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้จะนําไป
คํานวณตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 4 ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 6 “อยางสม่ําเสมอ” หมายถึง มีการดําเนินการในชวงเวลาที่ควรดําเนินการทุก
ครั้ง คือมีการวิเคราะหแผนการดําเนินงานกับแผนกลยุทธทุกป เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนแผน
ที่จัดทําเปนรายป สวนการวิเคราะหความสอดคลองกับแผนของชาติ และสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต ดําเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 7 “อยางตอเนื่อง” หมายถึง มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหใน
เกณฑมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุงแผนการดําเนินงานทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550 

 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

- ปงบประมาณ      ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด หมายถึง ตัวบงชี้ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่กําหนดโดยสถาบัน ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานระดับ 3 ของตัวบงชี้ที่ 1.1 
      (ทั้งนี้ อาจซ้ําหรือไมซ้ํากับตัวบงชี้ ของ สกอ. สมศ. หรือ กพร. ก็ได) 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในปงบประมาณ 2551 หนวยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไว 48 กิจกรรม มี
ตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนทั้งหมด 62 ตัวบงชี้ เมื่อสิ้นปการศึกษา หนวยงานสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแผนได 42 กิจกรรม มีตัวบงชี้ที่ปฏิบัติไดสูงกวาเปาหมาย 30 ตัวบงชี้ เปนไปตาม
เปาหมาย 13 ตัวบงชี้ ต่ํากวาเปาหมาย 10 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงชี้ในกิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ 9 ตัว
บงชี้ 
   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
- จํานวนตัวบงชี้ที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย = 30 + 13  =  43 ตัวบงชี้ 
ตัวหาร 
- จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนงาน   =  62 ตัวบงชี้ 
สูตรในการคํานวณ 
จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 

x 100 

     ดังนั้น รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
43 

= 
62 

x 100 = 69.35% 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
- ปการศึกษา  

(ใชปการศึกษาสําหรับ 
ทุกตัวบงชี้ของ

องคประกอบที่ 2) 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 6 
     หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรอบปการศึกษาที่ทําการ
ประเมิน ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. 
 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 7 
     การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก. ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาที่ทําการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติ
ใหปดดําเนินการแลว) 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
    จากการอานรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่เปดสอนทุกระดับทั้งหมด 200 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดบัอนุปริญญา 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 118 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (แผน ก) 20 หลักสูตร (ใน 20 หลักสูตร มี 1 
หลักสูตร ที่ไมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปที่ผานมา) ระดับปริญญาโทที่ระบุทั้งแผน ก และ
แผน ข จํานวน 40 หลักสูตร (ใน 40 หลักสูตรมีนักศึกษาเลือกทําวิทยานิพนธ (แผน ก) 31 หลักสูตร๗ 
ระดับปริญญาโท (แผน ข) 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร 
     ดังนั้น รอยละของจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 
และปริญญาเอก) ที่เปดสอนเทียบกับจํานวนหลักสูตรทั้งหมดเปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) = (20-1) + 
(31) + 10 = 60 หลักสูตร 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   ตัวหาร 

หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  = 200 หลักสูตร 
 

สูตรในการคํานวณ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย  

(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) 
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 

x 100 

ดังนั้น รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 
60 

= 
200 

x 100 = 30% 

2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

 ปการศึกษา เกณฑมาตรฐาน ระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
และการสอนของอาจารยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห
พัฒนาการผูเรียนประกอบ 

2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ปฏิบัติงานจริง 

ปการศึกษา 1. เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําในกลุมสาขาวิชาใหใช
ตามที่กําหนดในตารางหนา 45  

2. ในการคํานวณเพื่อหาคารอยละของความเบี่ยงเบนระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจํากับ
เกณฑมาตรฐานในระดับกลุมสาขาวิชา ใชสูตรการคํานวณและเกณฑการประเมินเหมือนเดิม ตามที่
ปรากฏในหนา 46 
     แตระดับสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง คือ  เกณฑการประเมินใหพิจารณาจากรอยละของจํานวนคณะ
หรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (คะแนน 3) โดยมี
เกณฑการประเมิน ดังนี้  



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 80 รอยละ 80-99 รอยละ 100 

ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา 
ทั้งหมด 20 คณะ โดยมีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่มีจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (คะแนน 3) จํานวน 15 คณะ 
     รอยละของจํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด (คะแนน 3) เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
 -  คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา 15 คณะ ที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (คือไดคะแนน 3) 
ตัวหาร 
 -  คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด 20 คณะ 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน 
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด 

x 100 
 

15 
= 

20 
x 100 = 75% 

     คํานวณไดรอยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ จะได 1 คะแนน เพราะรอยละของจํานวนคณะหรือ



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

จํานวนอาจารยประจํา 
รวมที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอ 

ปการศึกษา      คุณวุฒิอาจารยประจําพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษา ใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปการศึกษานั้น 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค.52) มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง 1,753 คน (โดยเปนอาจารยที่ทํางานเกิน 9 เดือน 1,750 คน และเปนอาจารยใหมวุฒิ
ปริญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 6 คน) มีอาจารยลาศึกษาตอ 150 คน ในจํานวน
อาจารยทั้งหมด 1,903 คนนี้ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 89 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา 575 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1,239 คน (เปนอาจารยปฏิบัติงานจริง
เกิน 9 เดือน 1,236 คน และเปนอาจารยใหมวุฒิปริญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 6 
คน) 
     สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยแหงนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
-  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ = 89 คน 
-  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ = 1,239 
คน 
ตัวหาร 
-  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ = 1,903 คน 
 

 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   สูตรในการคํานวณ 

อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
อาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

x 100 

และ 
อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

อาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
x 100 

 
ดังนั้น สัดสวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

1,239 
= 

1,903 
x 100 = 65.11% 

 
และสัดสวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

89 
= 

1,903 
x 100 = 4.68% 

2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

จํานวนอาจารยประจํา
(รวมที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ) 

ปการศึกษา      กรณีสถาบันการศึกษาที่ไมอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และไมมีระบบตําแหนงวิชาการ 
ไมตองประเมินตัวบงชี้นี้ 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวน 1,903 คน โดยเปนอาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 560 คน เปนอาจารยประจําที่มี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 581 คน ตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 540 คน และตําแหนง
ศาสตราจารยจํานวน 222 คน 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
        สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง    
-  สัดสวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน 
   = 581 + 540 + 222 = 1,343 คน 
-  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง รศ. ขึ้นไป 
    = 540 + 222 = 762 คน 
ตัวหาร 
-  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
   = 1,903 คน 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

x 100 

และ 
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. รวมกัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
x 100 

 
ดังนั้น สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. 

1,343 
= 

1,903 
x 100 = 70.57% 

 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   และสัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป 

89 = 
1,903 

x 100 = 4.68% 

2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

 ปการศึกษา     ใหพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วาดวยมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ที่ กพอ. กําหนด เปนอยางนอย สําหรับเกณฑมาตรฐาน 
ระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทําแผนปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 ปการศึกษา     การเกณฑทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท ไมนับวามีงานทํา และใหนับเฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถาม
ในเรื่องนั้น ๆ เทานั้น 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
     ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวางการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา 
ในปการศึกษา 2551 มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ
จากคณะตาง ๆ 10 คณะ รวมทั้งสิ้น 5,735 คน และไดตอบแบบสํารวจการมีงานทําพรอมสงขอมูล
ใหกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 5,500 คน 
     จากการตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําจํานวน 5,500 คน พบวา เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไมมีงาน
ประจําทํากอนเขาศึกษาจํานวน 5,000 คน และมีงานประจําทําอยูแลวจํานวน 500 คน เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานทําไดเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 998 คน ลา
อุปสมบท 1 คน เกณฑทหาร 1 คน และไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากสําเร็จการศึกษาจํานวน 3,800 คน 
 
 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   ตัวตั้ง 

-  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังสําเร็จการศึกษา = 3,800 คน 
ตัวหาร 
-  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา = 5,000 คน 
-  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ลาอุปสมบทและเกณฑทหาร  
    = 998  + 1 + 1 = 1,000 คน 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับ 
ป.ตรี ที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑทหาร 

x 100 

 

ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 
3,800 

= 
5,000 – 1,000 

x 100 = 95.00% 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับ 
        ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 ปการศึกษา เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายไดที่ไดรับเปนประจําทุกเดือน 
 

ตัวอยางในการคํานวณ 
     ผลจากการศึกษาภาวการณมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
ไมมีงานประจําทํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากสําเร็จการศึกษา จํานวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่น ๆ 
จํานวน 7,940 บาท (ตามเกณฑ ก.พ.) จํานวน 2,567 คน ไดรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่น ๆ  



 
 

ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   8,000 – 12,000 บาท จํานวน 1,144 คน และไดรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่นๆ 7,000 – 7,900 คน 

จํานวน 89 คน 
     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
-  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา  
= 2,567 + 1,144 = 3,711 คน 
ตัวหาร 
-  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังสําเร็จการศึกษา = 3,800 คน 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ + บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

x 100 

ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ เทากับ 
= 3,711 x 100 = 97.66% 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดานสิ่งแวดลอม ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. นับซ้ําได หาก
นักศึกษาหรือศิษยเกาผู
นั้นไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณหลาย
ครั้ง 
2. ถาผูไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณเปน
ศิษยเกาหลายสถาบัน 
สถาบันเหลานั้นตางก็
สามารถนับรางวัลนั้นได 
หมายเหตุ รางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการ วิชาชีพ ที่ผาน
การแขงขันหรือไดรับ
การคัดเลือกในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ปการศึกษา ตัวอยางในการคํานวณ 
     จากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวางการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ซึ่งมี
นักศึกษาปจจุบันจาก 380 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 27,768 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับอนุปริญญา 380 
คน ระดับปริญญาตรี 22,294 คน ระดับปริญญาโท 4,920 คน และระดับปริญญาเอก 174 คน และมี
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษารวม 36,700 คน 
จํานวนเปนระดับอนุปริญญา 400 คน ระดับปริญญาตรี 26,000 คน ระดับปริญญาโท 10,000 คน และ
ระดับปริญญาเอก 300 คน 
     จากจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา 2551 จํานวน
รวมทั้งสิ้น 36 คน จําแนกเปนรางวัลดานวิชาการวิชาชีพ 14 คน (เปนรางวัลผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ 4 คน) ดานคุณธรรม จริยธรรม 10 คน ดานกีฬา สุขภาพ 3 คน ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3 คน และดานสิ่งแวดลอม 6 คน 
     รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนดังนี้ 
สําหรับเกณฑทั่วไป  การคิดคารอยละของตัวบงชี้ คํานวณมาจาก 
ตัวตั้ง 
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน = 36 คน 
ตัวหาร 
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา = 27,768 + 36,700 = 64,468 คน 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   สูตรในการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษา 

x 100 

 

ดังนั้น รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

36 = 
64,468 

x 100 = 0.056% 

3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวน และสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

 ปการศึกษา 
(ใชปการศึกษาสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ดวย)  

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 2 
     ความหมายของกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ และความหมายของกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เปนดังนี้ 
     กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุมกิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมกีฬาหรือ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะอยูในกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับ 
     กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดกลุมกิจกรรม ไมวาจะเปน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมจะอยูในกลุมเดียวกัน 
 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 4 “ตอเนื่อง” หมายถึง นําผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมทุกครั้งหลังการประเมิน 
 



 
ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ปการศึกษา 
(ใชปการศึกษาสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ดวย) 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 6   เพิ่มเติมคําอธิบายดังนี้ 
   “มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกไมวาจะเปนภาครัฐหรือ
เอกชนหรืออุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

1. จํานวนอาจารยประจํา
ใหนับรวมนักวิจัย แตไม
นับรวมอาจารยประจํา
และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มี
การเซ็นสัญญารับทุนใน
ปการศึกษาหรือ
ปงบประมาณหรือป
ปฏิทินนั้นๆ ไมใชจํานวน
เงินที่เบิกจายจริง 
3. การแบงสัดสวน
จํานวนเงินกรณีมีผูวิจัย
จากหลายคณะหรือหลาย
สถาบัน ใหแบงสัดสวน
จํานวนเงินตามที่คณะ
หรือสถาบันตกลงกัน 

- สําหรับจํานวนเงิน
สามารถเลือกใชตามป
การศึกษา หรือ
ปงบประมาณ หรือป
ปฏิทิน แตตองเปนระบบ
เดียวกันทุกปที่ประเมิน
ตอจากนี้ไป 
- สําหรับจํานวนอาจารย
และนักวิจัยประจําใหใช
ตามปการศึกษา 

ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในปการศึกษา 2551 (ระหวางวันที่ 1 มิ.ย.51-31 พ.ค.52) มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งไดจัดสรรทุนวิจัย
ใหกับคณาจารยคณะตางๆ จํานวน 10 คณะ รวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท โดยมีคณาจารยทําสัญญารับ
ทุน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ทั้งสิ้น 37,000,000 บาท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอกและลงนามในสัญญารับทุนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยเปนทุนวิจัยตอเนื่อง
เปนเวลา 2 ป ในวงเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท 
     มหาวิทยาลัยแหงนี้มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร
สายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด  (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษา
ดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน 
     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
-  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   = 37,000,000 + 45,000,000 = 82,000,000 บาท 
ตัวหาร 
-   จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
    = (1,903 - 90) + (490 – 50) = 2,253 คน 
 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   สูตรในการคํานวณ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

x 100 
 

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

82,000,000 
= 

2,253 
= 36,395.92 บาท 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
 

อาจารยประจํารวม
นักวิจัย (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

- สําหรับจํานวนเงิน
สามารถเลือกใชตามป
การศึกษาหรือ
ปงบประมาณหรือป
ปฏิทิน แตตองเปนระบบ
เดียวกันทุกปที่ประเมิน
ตอจากนี้ไป 
- สําหรับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย ใหใช
ตามปการศึกษา 

การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนในการเรียนการสอนไมนับเปนการนําไปใช
ประโยชนระดับชาติ 

การนับบทความที่ตีพิมพเผยแพรใหนับเฉพาะบทความจากการวิจัยและนําไปตีพิมพเผยแพรเทานั้น
โดยไมนับซ้ําหากเผยแพรหลายครั้ง และไมนับบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่ไมใชงานวิจัย 

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ตองเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเทานั้น 

ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
 

ตัวอยางในการคํานวณ 
จากการตรวจสอบหลักฐานในระหวางการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งพบวา ในป พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลัยไดเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการใชประโยชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 980 ชื่อ
เรื่อง เปนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 673 ชื่อเรื่อง และตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 157 ชื่อ
เรื่อง เปนผลงานที่จดทรัพยสินทางปญญา จดสิทธิบัตร อนุบัตร จํานวน 136 ชื่อเรื่อง เปนผลงานที่
นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ 14 ชื่อเรื่อง  



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   มหาวิทยาลัยแหงนี้มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร

สายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษา
ดังกลาวมีอาจารยสาศึกษาตอ 90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน 
     รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ 
ตัวตั้ง 
     จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการใชประโยชน = 980 ชื่อเรื่อง 
ตัวหาร 
     จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง                        
= (1,903 - 90) + (490 – 50) = 2,253 คน  
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการใชประโยชน 
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

x 100 

ดังนั้น รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจะทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

980 
= 

2,253 
x 100 = 43.50% 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ  

จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงและ       

ลาศึกษาตอ) 

ปการศึกษา 
(ใชปการศึกษาสําหรับ

ทุกตัวบงชี้ของ
องคประกอบที่ 5) 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

ใหนับเฉพาะการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนวิทยากรที่อยูในแผนของสถาบัน 
และการเปนกรรมการวิชาการวิชาชีพ เปนที่ปรึกษา ในหนวยงานระดับชาติ ไดแก หนวยงาน 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

  ราชการระดับกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตัวอยางในการคํานวณ 
      ผลจากการศึกษาหลักฐานป พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษาดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 
คน ในจํานวนดังกลาวมีอาจารยประจําที่ไปเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 450 คน เปน
กรรมการวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ 76 คน เปนวิทยากรที่อยูในแผนของสถาบัน 
150 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือใน
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ  
= 450 + 150 + 76 = 676 คน 
ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  = 1,903  คน 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพ               

ในระดับชาติและนานาชาติ  
x 100 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

676 
= 

1,903 
x 100 = 35.52% 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 
 

จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

ปการศึกษา 
 

     การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพในตัวบงชี้นี้ใหนับเฉพาะ
โครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจน ใหนับกิจกรรมแทนโครงการไดเฉพาะ
กรณีที่กิจกรรมเหลานั้นไดกําหนดวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา เปาหมายผูเขารับบริการ และ
การประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวชัดเจน 
     ทั้งนี้ สามารถนับซ้ําไดถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน 
 
ตัวอยางในการคํานวณ 
     ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 
คน โดยในปการศึกษาดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน โดยในรอบ
ปการศึกษาดังกลาว มหาวิทยาลัยไดจัดทํากิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการตางๆ ตามที่กําหนดไว
ในแผนของสถาบันรวมทั้งสิ้น 744 โครงการ/กิจกรรม 
     รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
     จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ  = 744 โครงการ/กิจกรรม 
  



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   ตัวหาร 

     จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด = 1,903 - 90 = 1,813 คน (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ  
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

x 100 

ดังนั้น รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

744 
= 

1,813 
x 100 = 41.04% 

5.5  จํานวนแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  

 ปการศึกษา การนับเปนแหลงบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พิจารณาจากการมีเอกสารรับรองจาก
หนวยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ เชน วุฒิบัตร หรือใบรับรอง หรือหลักฐานการใหบริการวิชาการ 

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปการศึกษา 
(ใชปการศึกษาสําหรับ

ทุกตัวบงชี้ของ
องคประกอบที่ 6) 

เกณฑมาตรฐานระดับ 4  การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และ 
 

เกณฑมาตรฐานระดับ 6  การเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หมายถึง การดําเนินงาน การเผยแพร และการบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
อยางใดอยางหนึ่ง 

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

 ปการศึกษา 
(ใชปการศึกษาสําหรับ

ทุกตัวบงชี้ของ
องคประกอบที่ 7) 

     เกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้นี้ครอบคลุมระบบฐานขอมูลทั้ง 3 ดาน ไดแก การบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย ซึ่งผูบริหารสามารถใชฐานขอมูลดังกลาวในการตัดสินใจได 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. นับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด (นับรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอดวย) 
2. นับซ้ําได หากอาจารย
และนักวิจัยนั้นไดรับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณหลายรางวัล 
หมายเหตุ รางวัล 
หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพที่
ผานการแขงขันหรอื
ไดรับการคัดเลือกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปการศึกษา ตัวอยางในการคํานวณ 
       ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 
คน โดยในปการศึกษาดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน โดยในรอบ
ปการศึกษาดังกลาว อาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติในดานการวิจัย 56 คน ดานศิลปะและวัฒนธรรม 27 คน และดานอื่นๆ 
จํานวน 2 คน 
     รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เปนดังนี้ 
ตัวตั้ง 
     จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมทุกประเภท  
      = 56 + 27 + 2 = 85 คน 
ตัวหาร 
     จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  = 1,903  + 490 = 
2,393  คน 
สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
ในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท  

  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
x 100 

 



ตัวบงชี ้ การนับจํานวน การคิดรอบป คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ 
   ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
85 

= 
2,393 

x 100 = 3.55% 

7.9  ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 ปการศึกษา      การจัดทําคํารับรองจะตองมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ การ
จัดทํา Strategy Map สามารถดูตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซด www.opdc.go.th 

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

 ปการศึกษา 
(ใชปงบประมาณสําหรับ

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ดวย) 

เกณฑมาตรฐานระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณใหแสดงหลักฐานการประหยัดงบประมาณจาก
การใชทรัพยากรรวมกัน 

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 ปการศึกษา 
(ใชปงบประมาณสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 และ 9.2 

ดวย) 

เกณฑมาตรฐานระดับ 3 ใหพิจารณาจากการสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของ
แตละสถานศึกษา โดยดูจากปการศึกษาที่ผานมา) 

 
 
 


