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คํานํา 
 

  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีความ

ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551–2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะให้สามารถตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการอุดมศึกษา กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นเลิศจนสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในปี พ.ศ. 
2523 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ดังน้ี 

พ.ศ. 2528 หลังจากท่ีได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิดสอนสายวิชาการอื่นได้ นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเริ่ม เปิดสอนสายวิชาการอ่ืนเป็นปีแรก 
โดยเริ่มเปิดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
และออกแบบนิเทศศิลป์ และเปิดรับนักศึกษาชายเป็นสหศึกษาเป็นปีแรก 

พ.ศ. 2529 ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่น โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์เพ่ิม คือ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  

พ.ศ. 2531 ขยายการเปิดสอนเพ่ิม ระดับปริญญาตรี(4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และ (2 ปี 
หลังอนุปริญญา) วิชาเอกศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 

พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ( 2 ปี หลังอนุปริญญา ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ภาคเรียนท่ี  2 / 33 สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4  ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ 
“สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ  

พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ส่งผลให้วิทยาลัยครู สวนดุสิต
เปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และตําแหน่งหัวหน้าคณะ
ได้เปลี่ยนเป็น “คณบดี”        

พ.ศ. 2541 เปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ. 2542 เปิดสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ 
ศูนย์ธนาลงกรณ์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศูนย์ปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2543 เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (4  ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ขยายการเปิดโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษานอก
สถาบัน เพ่ิมอีก 7 ศูนย์ ได้แก่ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนย์สุโขทัย และ สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ ณ ศูนย์
นครปฐม ศูนย์นครนายก ศูนย์ชลบุรี ศูนย์พัทยา ศูนย์สระบุรี ศูนย์พะเยา 

ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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-  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ ณ ศูนย์พณิชการสยาม กรุงเทพมหานคร 

-  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ 
ศูนย์ชลบุรี 

พ.ศ. 2544  ขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์  

พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนย์ตรัง และศูนย์หัวหิน 

-  เปิดสอนระดับปริญญาตรี(4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ ศูนย์หัวหิน 

พ.ศ. 2546  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4  ปี) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
ตามโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ สําหรับบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง ณ อาคารเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ ช้ัน 33  เลขที่ 195  ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

-  เปลี่ยนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แทน 

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เป็น “มหาวิทยาลัย” ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ช่ือว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” 
 พ.ศ. 2548   เปิดเพ่ิมหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน และ
สาขาวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  

ในปีการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงวันท่ี 22 พ.ค. 
2549 และเปลี่ยนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเป็นหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

ในปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังน้ี 

พ.ศ. 2556   เปิดเพ่ิมหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
พ.ศ. 2557   เปิดเพ่ิมหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สานสนเทศศาสตร์ 
 
-   ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2 สาขาวิชา 9 หลักสูตร ประกอบด้วย 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน 8 หลักสูตร 
1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลกัสูตรภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
5. หลักสูตรรัฐศาสตร์ 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 



3 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

7. หลักสูตรภาษาจีน 
8. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  1 หลักสูตร 
1.  หลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
-   ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
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                    บทท่ี  1 
 
 
 
1. ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4ประการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นต้องการการ
รับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน 
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ัง
นักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไก
กํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือการประกนัคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 ด้วยความจําเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 2) เพ่ือให้สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
และเป็นสากล 
 3) เพ่ือให้สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจน
ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนนิงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
 4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกใน
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย 
“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ซ่ึง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) และประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง 
(พ.ศ.2549-2553) เสร็จสิ้นไปแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมิน
รอบท่ีสามของสมศ. เป็นการประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักเช่น วิทยา
เขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักท้ังหมด นอกจากน้ัน การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันท่ีแต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 5 ประการ  ดังต่อไปน้ี 
 1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 
 2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (evidence – based) และ
มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability) 
 3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม 
 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบัน
สามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 



6 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ําซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน 
 คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน้นระดับการศึกษาท่ี
ต่างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ท้ังการ
พัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจ
ของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทํางานของ
อาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม 
และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให้
ความเช่ือถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้าย
หน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการ
เปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิต
ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ท้ัง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบัน
อาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ 
สถาบันในกลุ่มน้ีอาจจําแนกได้เป็น 2ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เป็น
สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หมายความ
ถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัย
รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว   
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4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว่าด้วยการบริหาร
และการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํา
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้
ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม2549 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก  
  มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
 แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการได้จัดทํามาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันท่ีมี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกต่างกันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ี
เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซ่ึงทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐาน
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การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบประกัน
คุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
แสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability)   
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
หน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่า

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานการ
อุดมศกึษา 

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอดุมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู ้

หลักเกณฑ์กํากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศกึษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนภาพท่ี  1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าท่ีร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของ
ประกาศฉบับน้ีระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 
และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง
ฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ัง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุ
ในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
   1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
   2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่กําหนดไว้ 
   3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
  5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

   1) ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   3) ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
   4) ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
(3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้และบริการการศึกษา(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืน
ตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
   ท้ังน้ี ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น
อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
   มาตรฐาน เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกมาก เช่น 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น   
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

   ตัวบ่งชี้ เป็นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และผนวกกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้องค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้านท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) 
การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และ(10) นโยบายรัฐบาล 
3ดี (3D) ซ่ึงตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ท้ังหมด ดังน้ัน ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับน้ีจึงได้พัฒนาตัวบ่งช้ีท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ท้ังตัวบ่งช้ีท่ีใช้ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ นอกจากน้ี ตัวบ่งช้ีท่ีใช้ประเมินกระบวนการยังได้นําเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้
ด้วยในบทท่ี 4 เพ่ือประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้  
   เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีซ่ึงพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาทิ สมศ. ท้ังนี้ เพื่อให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ท่ีมีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต้องให้ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าท่ี
สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมท้ังตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทํา
คู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต่ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
  5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง 
ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีสามารถเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบ
ประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง” ในขณะท่ีมาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแล
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ ด้วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลท้ังปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และ



12 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เช่ือมโยง
ให้เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นว่า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จําเป็นต้องจัดทํา
รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมี
ความลุ่มลึกสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายใน ไว้
ดังนี้  
 7.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายใช้หลักการประกันคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการ
บริหารคุณภาพในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระบบการจัดการภายในแต่ละภาคส่วนจึงเป็น
ระบบคุณภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารคุณภาพองค์รวม (Total Quality Award) ในกระบวนการจัดการความรู้ท่ีมุ่ง
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  
  7.1.1 นโยบายการประกันคุณภาพท่ัวไป 
  ด้วยแนวนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางสําคัญ ไว้ดังนี้ 
  1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการคุณภาพเข้าสู่งานประจํา หมายถึง การบูรณาการการประกัน
คุณภาพในระบบต่างๆ (ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการรับรองวิทยฐานะ) เข้าเป็นระบบงานประจํา ไม่ใช่การแยกส่วนปฏิบัติ 
เพ่ือให้เปน็ระบบงานท่ีเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ อยู่ในวัฒนธรรมของสวนดุสิต  
  2)  ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในทุกหน่วยงานหลัก และในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  

การ
ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําปี การตรวจเย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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  3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างและพันธกิจของหน่วยงาน โดยให้มี
จุดร่วมและจุดแยกเฉพาะท่ีเชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ
สูงสุด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพ และประเมินคุณภาพ  
  5)  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือขา่ยงานประกันคุณภาพ ท้ังภายในและภายนอก  
  แนวทางการดําเนินงาน    
  ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านบริหารคุณภาพให้
เป็นไปตามกลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน     
  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
  1.1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
โปร่งใส และเป็นธรรม และพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  1.2  การบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มทุน   
  1.3  พัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูล (Business Intelligence – BI) เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ และแนวทางการนําไปใช้วางแผนแบบบูรณาการให้เกิดความแม่นยํา  
  1.4  ศึกษาแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือแสวงหาปัจจัยท่ีอาจ
สําคัญในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย  
  1.5  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังภายในมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับหลักสูตร รวมถึงศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง โดยส่งเสริม
ให้ทุกคณะและสํานัก บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
  1.6  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และทุกศูนย์การศึกษา ตลอดจนระดับหลักสูตร โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทุกคณะ มาปรับปรุงและใช้เป็นฐานของการพัฒนา  
  1.7  สร้างหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการดําเนินการด้านกลยุทธ์ การกํากับติดตามการดําเนินงานด้านกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  
  7.1.2 นโยบายเฉพาะ 
  นโยบายข้อท่ี 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการควบคุม/การ
พัฒนา การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัยกํากับดูแลการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่าและหลักสูตร ในการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน เพ่ือให้
หน่วยงานพร้อมรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ตลอดเวลา   
  แนวทางการดําเนินงาน      
  1.  ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี     
   1.1   กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ
การศึกษา       
   1.2  จัดทําแผนงานประจําปี โดยการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าดว้ยกันเป็นเล่มเดียวกัน    
   1.3  บูรณาการมาตรฐาน/องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพให้เป็นระบบท่ีง่ายต่อการบริหารจัดการ    
   1.4  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายใน    
   1.5  จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย   
   1.6  ประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพกับทุกหน่วยงาน   
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   1.7  เสนอแนะแนวทางและวิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
   1.8  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย     
  2.  ให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และหลักสูตร ดําเนินการจัดระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพภายในหน่วยงาน โดยยึดปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ท่ีได้กําหนดขั้นตอนตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. กพร. การรับรองวิทยฐานะ และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ท่ี
เหมาะสมกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย รวมท้ังให้นําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มาเป็นแนวทางในการ
จัดระบบและกลไกในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
  3.  ให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และหลักสูตร จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ภายในองค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิตซึ่งอาจเพ่ิมหรือลด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานเป็น
หลัก ดังต่อไปน้ี      
   3.1   ภาวะผู้นําและระบบการบริหารจัดการ     
   3.2   หลักสตูรการศึกษา      
   3.3   คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์     
   3.4   สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน       
   3.5   ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน      
   3.6   สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา     
   3.7   การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการศึกษา      
   3.8   องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละคณะ สถาบันหรือหน่วยงานกําหนด   
  นโยบายข้อท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ดําเนินงานพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
  แนวทางการดําเนินงาน      
  1.  ให้คณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า มีหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไก
บริหารแบบบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน/
องค์ประกอบและตวับ่งชี้คุณภาพ  
  2.  ให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน/องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
  3.  ให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า จากคณะกรรมการ
เมินคุณภาพภายในที่มีกรรมการกลางประเมินจากบุคคลภายนอกและภายในท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. โดยยึดมาตรฐาน/องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการดําเนินงาน     
   หลักสูตรท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานจะต้องดําเนินการจัดทําการประกันคุณภาพของหลักสตูรด้วย      
  4.  ให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีได้
ดําเนินการไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน และ
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างระบบคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน  
  5.  ให้คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า นําผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practice) และการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)   
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 7.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามายาวนานและต่อเน่ือง โดยใช้
องค์ประกอบและมาตรฐานอ้างอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบบมาตรฐาน ISO และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยขึ้นเอง  
  7.2.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหรือจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ัง 10 
ด้าน คือ  
  1)  ปรัชญา กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน  
  2)  การเรียนการสอน   
  3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา   
  4)  การวิจัย   
  5)  การบริการวิชาการแก่สังคม   
  6)  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม   
  7)  การบริหารและการจัดการ   
  8)  การเงินและงบประมาณ   
  9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  10)  นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)  
  ท้ังนี้ในการควบคุม กํากับ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผนวกกับตัวบ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ ศูนย์การศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนบางส่วน   
  7.2.2 ระบบมาตรฐาน ISO 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ริเริ่มให้มีระบบประกันคุณภาพด้วยการนําระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ใน
หน่วยงานด้านบริการ และเป็นสถาบันราชภัฏแห่งแรกท่ีได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO ปัจจุบันหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
หลายหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO คือ ฝ่ายเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ฝ่ายพัสดุ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล โครงการอาหารกลางวัน 1 : ครัวสวนดุสิต โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ : โรงแรมสวนดุสิตเพลส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์สิ่งแวดล้อม   
 7.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้โดยมี
นโยบายอย่างชัดเจน ให้ระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยมีกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพภายใน ดังนี้    
  1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย ทําหน้าท่ีในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรายงานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย      
  2.  มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํามหาวิทยาลัย ทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย     
  3.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ ทําหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะแต่ละคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะ และหน่วยงานย่อยในคณะ จัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในระดับหลักสูตรหรือหน่วยงานย่อยในคณะ อาจมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร หรือกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน   
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8. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายใน 
ไว้ดังนี้   
 8.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเป้าหมายใช้หลักการประกันคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะ โดยใช้
กระบวนการบริหารคุณภาพในการบริหารคณะ ตามบริบทและพันธกิจของคณะ ระบบการจัดการภายในแต่ละภาคส่วนจึง
เป็นระบบคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารคุณภาพองค์รวม (Total Quality Award) ในกระบวนการจัดการความรู้ท่ี
มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน
สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย ดังนี้  
  8.1.1 นโยบายการประกันคุณภาพท่ัวไป 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนดแนวนโยบายการประกันคุณภาพท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการคุณภาพเข้าสู่งานประจํา โดยการบูรณาการการประกันคุณภาพใน
ระบบต่างๆ (ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการรับรองวิทยฐานะ) เข้าเป็นระบบงานประจํา ไม่ใช่การแยกส่วนปฏิบัติ เพ่ือให้เป็น
ระบบงานท่ีเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร  
  2)  ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และในระดับบุคคล โดยกําหนดตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมายเชิงพัฒนา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
  3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างและบริบทของหลักสูตร โดยให้มีจุด
ร่วมและจุดแยกเฉพาะท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ และ
มาตรฐานสากล  
  4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพสูงสุด และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพ ติดตามคุณภาพ และประเมินคุณภาพ  
  5)  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพ ท้ังภายในและภายนอก  
  แนวทางการดําเนินงาน    
  ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านบริหารคุณภาพให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ได้แก่      
  1.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส เป็นธรรม และพัฒนาระบบ
การติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  2.  ทบทวนแผนหรือแนวทางการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการศึกษา    
  3.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
  4.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของคณะและหลักสูตร โดยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะ มาปรับปรุงและใช้เป็นฐานของการพัฒนา   
  8.1.2 นโยบายเฉพาะ 
  นโยบายข้อท่ี 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการควบคุม/การ
พัฒนา การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะและหลักสตูร กํากับดูแลการประกันคุณภาพภายใน ในการพัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุมคุณภาพภายใน เพ่ือให้คณะพร้อมรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ได้ตลอดเวลา   
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  แนวทางการดําเนินงาน      
  1.  ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ มีหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มี
หน้าท่ีดังต่อไปนี้     
   1.1   กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ จัดทําแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   
   1.2  จัดทําแผนงานประจําปี โดยการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าด้วยกัน    
   1.3  บูรณาการมาตรฐาน/องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพให้เป็นระบบท่ีง่ายต่อการบริหารจัดการ    
   1.4  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายใน    
   1.5  จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร   
   1.6  ประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
บุคลากร และนักศึกษา  
   1.7  สร้างความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพ วิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้แก่บุคลากรของคณะ เพ่ือ
ดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
   1.8  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะ ผ่านช่องทางต่างๆ     
  2.  คณะดําเนินการจัดระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน โดยยึดปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ของ 
สกอ. สมศ. กพร. การรับรองวิทยฐานะ และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย ท่ีเน้นการสอน
และพัฒนาสังคม และนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็นแนวทางในการจัดระบบและกลไกในการ
พัฒนาคณะ      
  3.  คณะและหลักสูตร จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต
บัณฑิตซ่ึงอาจเพ่ิมหรือลด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีของคณะเป็นหลัก ดังต่อไปนี้      
   3.1   ภาวะผู้นําและระบบการบริหารจัดการ     
   3.2   หลักสูตรการศึกษา      
   3.3   คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์     
   3.4   สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน       
   3.5   ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน      
   3.6   สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา     
   3.7   การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการศึกษา      
   3.8   องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละคณะกําหนด  
  4.  ดําเนินการให้หลักสูตรต่างๆ จัดทํามาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
คุณลักษณะบัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สมรรถนะท่ีจําเป็นในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารหลักสูตรท่ี
เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ     
  5.  ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพและวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  นโยบายข้อท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ ดําเนินงานพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ   
  แนวทางการดําเนินงาน      
  1.  คณะกรรมการประจําคณะ มีหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกบริหารแบบบริหารคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน/องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ  
  2.  คณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐาน/องค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีคุณภาพ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ท้ังในระดับคณะและหลักสูตร 
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  3.  มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ จากคณะกรรมการเมินคุณภาพภายในที่มีกรรมการกลาง
ประเมินจากบุคคลภายนอกและภายในที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. โดยยึดมาตรฐาน/องค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการดําเนินงาน      
  4.  คณะดําเนินการเผยแพร่กจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีได้ดําเนินการไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้าง
ระบบคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน  
  5.  คณะดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และการเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking)   
 8.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามายาวนานและต่อเนื่อง โดยใช้
องค์ประกอบและมาตรฐานอ้างอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่วยผลิตบัณฑิตหรือจัดการเรียนการสอน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ัง 10 ด้าน คือ  
  1)  ปรัชญา กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน  
  2)  การเรียนการสอน   
  3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา   
  4)  การวิจัย   
  5)  การบริการวิชาการแก่สังคม   
  6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
  7)  การบริหารและการจัดการ   
  8)  การเงินและงบประมาณ   
  9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  10)  นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)  
 7.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมี
นโยบายอย่างชัดเจน ให้ระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการด้านประกัน
คุณภาพภายใน ดังน้ี    
  1.  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ ทําหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะและหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
  2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร ทําหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
หลักสูตรเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย  
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กรอบการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ
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. จัดประชุมบุคลากรของคณะฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

             กรอบนี้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

2. หลักสูตร/คณะ นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของปี
การศึกษา 2555 ไปปรับปรุง พัฒนาและวางแผนการดาํเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา 2556 

 

              

3. หลักสูตร / คณะ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล บันทึก และการ
ดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน) 
 
 

             การจัดเก็บข้อมูลย้อนกลับไป
เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 

4. ดําเนินการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

              

5. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะฯ (ปี
การศึกษา 2556) 
 

              

6. ติดตามการดาํเนินการจัดเก็บข้อมูล ระดับหลักสูตร (รอบ 9 
เดือน) 
 

             กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะให้
คําปรึกษาในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมินคุณภาพฯ 
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กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ
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. 

7. หลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 

              

8.  ส่งต้นฉบับ SAR ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 

              

9. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ระดับคณะ 

 

              

10. ดาํเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

             จัดส่งเล่มเอกสาร SAR ให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
(ก่อนการประเมิน 3 วัน) 

11. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ              จัดส่งเล่มเอกสาร SAR ให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
(ก่อนการประเมิน 3 วัน) 
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                                บทท่ี  2 
 
 
 
 

1.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย ได้กําหนดขึ้น ท้ังนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การ
กําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
ท้ังคณะผู้ประเมินและมหาวิทยาลัยท่ีรับการประเมินจําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553   
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาท่ีจะ
เริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 1) เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ทันในปี
การศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม 
 2) เพื่อให้สามารถจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังท่ีกล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P = กิจกรรมข้อท่ี 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์การประเมิน 
จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้อง
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
 D = กิจกรรมข้อท่ี 2 ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือ เดือนท่ี 1 – เดือน
ท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 
 C = กิจกรรมข้อท่ี 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = กิจกรรมข้อท่ี 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถัดไป หรือ
จัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 สําหรับกิจกรรมข้อท่ี 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้
ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศกึษา ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย.  

(เปิดเทอม) 

กค. 
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 ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม) 

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. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจําปี
การศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งช้ีก่อนเริ่มต้นปี
การศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดทํา SAR (กรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ี วิธีการและกําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี) 

  

               

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้
ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online (มีทีมงานให้
คําปรึกษากับบุคลากร และหรือหน่วยงาน และหรือ
ภาควิชาในรอบเวลาเก็บข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

3. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดทํา SARและ
เตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า                  
5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
บนระบบ CHE QA Online 

                 

7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR บนระบบ CHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบัน
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

                 

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และ
นําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือ
จัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี 

                 

10. ส่งรายงานประจํา ปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหน่วยงาน
เที ยบ เท่ า แ ละ ร ะดั บสถ า บัน )ใ ห้ สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA 
Online และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปีการศึกษา) 

                 

 

ปีงบประมาณ(ต.ค.-ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 

ปีการศึกษา (มิ.ย.-พ.ค.) 

พ.ย.-มิ.ย.) 
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2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.1 การเตรียมการของมหาวิทยาลัยก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2.1.1 การเตรียมรายงานประจําปี 
   ก. จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online)ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งใน
สังกัด ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
   ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
   1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
   2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทาง คือจัดเอกสารให้อยู่ในท่ีอยู่ปกติ
ตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร 
หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไว้ท่ีเดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบท่ี
สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางน้ีเป็นท่ีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้
รวดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว  ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
บ่งช้ีแต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
   ก. การเตรยีมบุคลากรในมหาวิทยาลัย ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิการประเมินคุณภาพคืออะไร มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
   2) เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตาม
สิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
   3) เปดิโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการดําเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องของบุคลากร 
   4) เน้นย้ําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนท่ีต้องร่วมมือกัน
ทําอย่างต่อเน่ือง 
   ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจําเป็นต้องมีบุคลากร จํานวน 1-3 คน ทํา
หน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังน้ี ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 
   1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
   2) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน 
รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่ีตนเองไม่สามารถตอบได้ 
   3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
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   4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยว่าจะเชิญมา
เวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 
   5) เม่ือมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที 
  2.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผู้ประเมิน 
   ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 
   1) จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะท่ีกว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเป็นห้องท่ีปราศจากการ
รบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
   2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํา งานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้ประเมิน
พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
   3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
   4) ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับท่ีจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
   5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

   ข. ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสม
กับการใช้งาน 

  2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ 
ท้ังนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
   1) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
   - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
   - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร         
 
ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้
และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีรับการ
ประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกสาขาวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
   2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
   - มีกรรมการประเมินฯ อย่างนอ้ย 3 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
   - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 
คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําท่ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้
ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดย
ใช้หลักสูตรของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นผู้
ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ท่ีขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
   3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
   - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
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   - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัย
จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
   ข. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ จะต้องทําการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมท้ัง
จัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมิน
ตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจําตัว (ID 
code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ทําหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผลการ
ประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ นอกจากนั้น ให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ทํา
หน้าท่ีประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอร์โทรศัพท์และ e-
mail addressสําหรับติดต่อ 
   ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วมเตรียมแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมูลท่ี 
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
  2.2 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยระหว่างการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
   1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
   2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนําเยี่ยมชม หรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   3) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ท้ังนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนําการเย่ียมชมหน่วยงานภายในตลอดจนอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ 
   4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่
อํานวยความสะดวก 
   5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรบัฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯเม่ือสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  2.3 การดําเนินการของมหาวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ 
   1) ผู้บริหารระดับสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง นํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนิน
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ท้ังน้ี เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
   2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยช่ืนชมผลสําเร็จ
ท่ีเกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
   3) สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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3. นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2556 – 2559) 
 เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว และมี      
อัตลักษณ์สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่สังคมย่ิง และสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติได้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงให้ความเห็นชอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(พ.ศ. 2556 – 2559 ) ในการประชุมครั้งท่ี 8(8)/2555 วันท่ี 11 ธันวาคม 2555  ดังนี้  

1. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์
ของตนเอง โดยเน้นคุณภาพ (The Quality of Education)  และการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้วยองค์ความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐาน   

2. บัณฑิตเป็นพลเมืองดีท่ีทันสมัย   มีคุณธรรมกํากับความรู้  เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้  
มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

3. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ บนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานท่ีเฉพาะเจาะจง (Niche Market) และการสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของหลักสูตรท่ีพัฒนาและปรับปรุงแล้ว  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และสามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  ต้องบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัย  และความเป็นมืออาชีพ  ท่ีนําไปสู่การผลิตเอกสาร ตําราทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพท้ังเชิงเนื้อหา
และเชิงจริยธรรม  การผลิตงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท้ังหน่วยงานเดียวกันและ
ระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังหน่วยงานภายนอก การบริการวิชาการท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่างๆ
เพ่ือพัฒนาความรอบรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการศึกษาตลอดชีวิต  

5. ใช้รูปแบบการเรียนรู้ หลากหลายท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล สร้างสัมพันธภาพกับคู่ความร่วมมือเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพจริง ตามแนวทางการเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based 
Learning) และการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทํางานจริง (Work Integrated Learning)   

6. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการเช่ือมโยงพื้นฐานความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยเข้ากับการปฏิบัติท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ  

7. บริหารจัดการภายใต้ปรัชญาการมีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
(Survivability) และธรรมาภิบาล  มีการบริหารจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร ใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) เพ่ือผลักดันกระบวนการทํางานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้การประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8. ใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2557-2560 เป็นแกนหลักในการดําเนินงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย
เพื่อมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของหน่วยงาน โดยมีสํานักบริหาร 
กลยุทธ์เป็นกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   

9. ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน และใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน (Performance Enhancement of Human Capital Management System) และนําระบบสมรรถนะ 
(Competency-based Management) มาเป็นฐานในการบริหารงานบุคคล  

10. บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการบริหารกิจการท่ีดีและมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม สําหรับมหาวิทยาลัยได้กําหนดสถานะอยู่ในกลุ่ม ค2 กลุ่มสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี 
 
อัตลักษณ์ 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 กําหนดว่า “มหาวิทยาลัย
เฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 
ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเป็นเลิศ” 
 
เอกลักษณ์ 
 ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะท่ีโดดเด่นของนักศึกษา และถือ
เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บุคลิกภาพท่ีดีของนักศึกษา” 
   
การชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานท่ีมีประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย และมีบทบาทในการชี้นํา หรือแก้ปัญหาสังคม 
ได้แก่ 
   -  การแต่งกายของนักศึกษา กับเครื่องแบบนักศึกษา 

 -  โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และการพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU สําหรับการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา 
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                      บทท่ี 3 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
หลักการ 
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นท่ีอาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มใน
มหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดแล้วให้รับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคล้อง กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน มหาวิทยาลัย ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ จุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องคํานึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนกลยุทธ์เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับและสามารถตอบสนอง สังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) 
และแผนกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554)  
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกส่วนงานภายใน  
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน การสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
หลักการ  
 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
 ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา  (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการ
การศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ)องค์ประกอบอื่นตามท่ีแต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
กําหนด  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ  
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 2.  มีระบบและกลไกการปดิหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางท่ีกําหนด) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
 (หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดในแต่ละปี
ทุกหลักสูตร  
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค2 
 6.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
 

  

หมายเหตุ  
 1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาท่ี
ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ี
งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว  
 2.  การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น ๆ และนับท้ัง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
         3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ าน เ พ่ิ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  : อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน  มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินได้จาก 2 แนวทางต่อไปนี้  
แนวทางท่ี 1 ใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

 

 2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 โดย
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30  

คะแนนท่ีได้   =       รอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
30 

X 5 
 

แนวทางท่ี 2 ใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 1. คํานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ ปีท่ีผ่านมา 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน - 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้า
ปีที่ประเมิน 

  

 2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ ปีท่ีผ่านมา   ท่ีคํานวณ
ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 

คะแนนท่ีได้ = ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
6 

X 5 

 

หมายเหตุ  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาํเรจ็การศึกษาภายใน รอบปีการศึกษานั้น ท้ังน้ี อาจ
ใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังน้ี ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
   3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับ
มหาวทิยาลัย 
 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจํา ท่ี มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
           จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3   : อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการ
สอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน  มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินได้จาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 

แนวทางท่ี 1  ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 

  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 100 
           จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

คะแนนท่ีได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                             60 X 5 

 

แนวทางท่ี 2  ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 1. คํานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ กับปีท่ีผ่านมา 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน 

 
- 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปี
ที่ประเมิน 

  
 2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีคํานวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  โดยกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12  

คะแนนท่ีได้ =    ค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
                                                  12 

X 5 

 

หมายเหตุ  
 1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับ
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้ง
ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
คุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด  
 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถอืปฏิบัติ  
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
หมายเหตุ  
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การ
บริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานท่ีออก
กําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  อย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย  
 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหตุ  
 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยด้วย 
 2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES 
ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
และยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  
เกณฑ์มาตรฐาน    
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
 2.   ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ท้ังในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย  
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ  
 1.  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ 
เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 2.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของมหาวิทยาลัย ท่ีได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ซ่ึงผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมีประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือท่ีมีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น การบริหารจัดการการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ี
เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติม ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล การศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมท้ังความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกําหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
หมายเหตุ  
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง
ระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1  : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆท่ีได้งานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ 
การนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
วิธีการการคํานวณ  
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้วผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70และในเชิง
คุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา 
โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
 4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
 7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย  
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd. หรือ Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2) ด้านความรู้ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา    
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 กรณีท่ีเป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิม่เติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด้าน ต้องทําการประเมิน
ครบทุกด้าน 
 

วิธีการคํานวณ  

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุก
คณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปน้ี 
 1. ข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบท้ัง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 14     : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย    
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา  

 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

                 วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 

วิธีการคํานวณ  
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 

 
 
   

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําท้ังหมดในแต่ละปีการศึกษา 
 2. นับอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดง วุฒิการศึกษา และ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา  
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หลักการ  
 การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็น
สองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพื่อให้นกัศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษา  
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี  2 (พ .ศ . 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การ
บริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) 
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด บริการท่ีสนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยท่ียังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น  
 2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี  
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
  - กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน  
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
หลักการ  
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมี
ระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวจัิย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของ
ชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 5.  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 6.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1   : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทาง การดําเนินงานท่ีเป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน ท่ีกําหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการ
จัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร
ท่ีจําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย แก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา  
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปน้ี  
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค2  
 8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2   : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
อธิบายตัวบ่งชี้  
 การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญ
สําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งท่ีเผยแพร่ต้องมี
คุณภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์  
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ    

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า  
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ีได้รับจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย  
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 จําแนกเป็น 3  กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ  
 1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ     =    จํานวนสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 2.  แปลงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนท่ีได้ =    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะและระดับสถาบัน  
 1.  คะแนนท่ีได้ของคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 2.  คะแนนท่ีได้ในระดับมหาวิทยาลัย= ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ  
  1.  จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5     : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย 
  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสํา เร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํา รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social 
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *  
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 
เวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน) 
วิธีการคํานวณ  
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด X 100 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนที่ได้ของคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ 
 2. คะแนนท่ีได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะวิชา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติท้ังหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ช่ือสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และ
ระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 
 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 



52 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6   :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย  
  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้
จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ ท่ีทําให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร 
หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาท่ีใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้
ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซํ้ากัน 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของ
ผลงาน ปีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีให้แสดงข้อมูลท่ีระบุรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ท่ีชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ท่ีทํา
ให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูล
การประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีลา
ศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  7    : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   
  ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริง
และได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา และเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
ได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็น
ผลงานท่ีผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ท่ีสะท้อนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน 
 - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาท้ังหมดของ
รายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสะท้อนให้
เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอุดมศึกษา 
 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านท่ัวไป โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะต้องเป็น
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด 
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเนื่อง 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบ
การพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมี
การตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมีคุณภาพของอาจารย์
ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีผลงานแล้วเสร็จ   
ปีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ชื่อหน่วยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐาน การรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น 
 2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
หลักการ  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ การให้บริการ
ทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย ตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
ดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย  
 

หมายเหตุ  
 เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนองความต้องการและเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และ (3) ความรู้ ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบ การ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
 5.  มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  
 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 8    :  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
     การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา 
หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
 1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังน้ีในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีท้ังสองประเภท 
และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
X 100 

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
 2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน และโครงการวิชาการท่ี
เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปีท่ีประเมิน โครงการหน่ึงๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการ
สอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 
 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการประเมินในระดับคณะ
และระดับสถาบัน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 9     : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย  
  โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้        
1  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้
และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ
ย่ังยืน 
 4. ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรท่ีสร้างประโยชน์ ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
 5. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต ่5 ปีขึ้นไป 
 7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 

หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/ กิจกรรมใหม่ท่ี
ปรากฎอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองในอนาคต
และจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมี
ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตาม
ปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการ บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้     
 มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน   
  1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมนักศึกษา  
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ   
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 10    :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   
  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก 
ประการหนึ่งท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ท่ีจะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในสถานศึกษาอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นท่ียอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุน
จําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้ต่อเน่ืองท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัด
และสามารถประเมินผลได้ 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้   

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
 4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วง
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5. รายงาน รางวัลท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานท่ีเป็น
ท่ียอมรับ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 11    :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย  
  ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ีเป็น
พลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเอง
และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ท่ีมีรสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศนใ์ห้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม อย่างสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 
 1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
สถานศึกษาดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความ
สวยงาม 
 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 
 

หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
  2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแวดล้อม ไม่

สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
หลักการ  
 มหาวิทยาลัยต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการทํางาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 6.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันท่ีเป็นเลิศ 2009-2010  
 7.  เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รัก
ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาและกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะทําให้มหาวิทยาลัยเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ล่วงหน้า  
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ ตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม  
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อท่ี 3 กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม 
การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน การวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด  
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ี
อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ัง การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และบุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  - อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป  
 

หมายเหตุ  
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของมหาวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1.  มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย ท้ังๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2.  มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็น
ตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
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 3.  มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตร หรือ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันท่ี
เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนน การประเมินเป็นศูนย์ 
(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1.  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับ
ความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 
 2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของมหาวิทยาลัย 
 3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  13  : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.)  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย    
 การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหาร ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 2.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร
หรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็น
รูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 3.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บรหิารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานสาํคัญ เช่น ระบบใน
ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นมติสภามหาวิทยาลัย 
 4.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 
 5.  รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 1. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี 
   2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะท่ีมีการจัดการเรียน

การสอน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
หลักการ  
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ มหาวิทยาลัยจะได้มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่า
บํารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จะต้องมีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจํานวนนักศึกษา 
ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  แผนกลยุทธ์ด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.  แผนปฏิบัติงานประจําปีของมหาวิทยาลัย 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 5.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ  
 6.  รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
ซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการได้ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ มี
การจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของมหาวิทยาลัยได้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3.  มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร  
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

หมายเหตุ  
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 – 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ  
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มหาวิทยาลัย
จะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ ท่ีกําหนด  
 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน  
 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 15    : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า  “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ต่อสาธารณชน...” ท้ังนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนท่ีสามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมนิการประกันคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด 
 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวท่ีกําหนดใน
ระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้น้ันมาใช้แทน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดเอกลักษณ์  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย   
 เอกลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบัน    
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่

รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
    2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง หลักฐานการ
ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับ
สถาบัน โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ์ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์     

 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามเอกลกัษณ์ 

 
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุก
คณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. แผนกลพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงาน
และผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 เอกลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 1. คณะและสถาบัน มีเอกลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับ
สถาบัน โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 17  : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย    
 อัตลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิด ผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการกําหนดอัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับอตัลกัษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่น
ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงาน
และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีกําหนดหรือผลการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจนถือเป็นอัตลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 
 4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น 
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ 1. อัตลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับอัตลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ท้ังนี้ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะกําหนดอัตลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะกําหนดอัตลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 18  : ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.) 
  18.1 : ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
  18.2 : ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือแก้ปญัหาสังคมในด้าน 
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ 
การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 
 ท้ังนี้ ประเด็นท่ีช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ท่ีสถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา 18.1 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ประเด็นการพิจารณา 18.2 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดํา เนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มี
บทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ 
 2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ดําเนินงานโดย
มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
 4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม จากการ
ดําเนินงานของโครงการ 
 5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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หมายเหตุ 1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ท้ังน้ีต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมิน จะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 
หลักการ 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกหัดสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่งคือ
การบ่มเพาะปลูกฝังปลูกจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมท่ีจะมุ่งเน้นภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ DRUG – FREE คือด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิดDEMOCRACY คือการมีความตระหนักเห็นความสําคัญศรัทธาและเช่ือม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง
DECENCY คือการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีงามรู้จักผิดชอบชั่วดีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมท้ังยึดถือและ
ปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไปDRUG – FREE คือการมีความเข้าใจรู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1   :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่วมมือกับทุกฝ่ายและการติดตามประเมินผลตามแนว
ทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบายจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
เกณฑม์าตรฐาน  
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากรสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบุคคล 
 2. จัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตยด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
 4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 5. กํากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
ครบท้ัง 5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวกท่ีสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
 5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี (3D) ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
 7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผลและการนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 



83 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 : ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  

สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) [ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด] เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตนเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนมี
วินัยมีความประหยัดมีความกตัญญูกตเวทีซ่ือสัตย์สุจริตรู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่างๆตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน 
 1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด 
 2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 
 3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มี กิ จ ก ร รมสนั บส นุนน โยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน 

มี กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ยบ า ย
สถานศึกษา 3 ดีจํานวน 2 ด้าน 

มี กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3 ดีครบท้ัง 3 ด้าน 
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                        บทท่ี 4 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนกลยุทธ์การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  
  1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยได้กําหนดปรัชญา หรือปณิธานอยู่แล้ว
ตั้งแต่เริ่มต้น มหาวิทยาลัย ควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบโดย
ท่ัวกัน  
  1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ควรเป็นการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันท้ังผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เพื่อเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย   
  1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และกลยุทธ์สอดคล้องกันใน
ประเด็นใดอย่างไร หากมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง  
  1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือนํามหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควร
วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนด
กลยุทธ์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกจิของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์
ร่วมกันจากท้ังผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ เป้าหมายของ กลยุทธ์ 
และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ  
  2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน และมีการมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ  
 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เปน็แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน การสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน ปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard 
  3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ ประจําปีท้ัง 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
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 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
  4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมท้ังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีท่ีจะใช้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ท้ังน้ี ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจําปี  
  4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการ ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดร่วมกัน  
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทาง การดําเนินงานและ
สร้างความเช่ือม่ันว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผล
การดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไป
ตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินท่ีได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  
  8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา และมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีได้รับการปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัย  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
  1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและกําหนด
หน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ  
  1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงาน ว่ามีมากน้อย
เพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือไม่ 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ันๆ หรือไม่ นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็น
แล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิต
และผู้ประกอบการท่ีรับบัณฑิตเข้าทํางานเพ่ือให้ทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 
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  1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วนันับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
  2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรท่ีไม่
สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรท่ีองค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น  
  2.2 เม่ือหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะ กรรมการต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  3.1  หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  
  3.2   มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินท่ีสะท้อนการดําเนินการตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา(กรณีท่ีหลักสูตรใด ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมิน
ตามตัวบ่งช้ีกลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การ
บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
  3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องก่อนการรับนกัศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี
ทุกหลักสูตร  
  4.1 สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้ อาจ
เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ  
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  4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา 
เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเพียงใด  
  4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดของแต่ละหลักสูตร  โดยอาจจัดทํา
เป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งช้ี วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้ และทุกหลักสูตร  
 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินท่ีได้จาก
ข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การ ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. ควรมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)  
 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา ควรมีองค์ประกอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพ่ือให้ได้ความคิด
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติ งานจริงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสตูร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน  
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ข้อมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี  
  1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมท้ังท่ีต้องการในอนาคต อย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า 
เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย กําหนดอัตรากําลังท่ีต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผน การจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มี
ทัศนคติท่ีดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
  1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ท้ังสาย อาจารย์และสาย
สนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการน้ีได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอ่ืน ๆ การเข้าศึกษาใน 
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
  1.3  ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีท่ี
ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจน
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน  
  1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีควรมีการวางแผน เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของ
มหาวิทยาลัย 
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 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  
  2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาท่ีกําหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว้  
  2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (jobs specification) รวมท้ังความสามารถ (competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางาน และทักษะท่ีจําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน  
  2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า - ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล  
  2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานท่ี
กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การ
เอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน  
  3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้น
และช่วยเหลือผู้ท่ีมีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ  
  3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
  3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและ สนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ  
  3.5 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมท้ังระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 
  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ ตรวจเช็ค สุขภาพ ส่งเสริมการออก
กําลังกายในรูปแบบต่าง  ๆเช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุน ผู้เช่ียวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ  
 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนด
แนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนํา
ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น  
 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
  5.1  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ 



89 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

  5.2  ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน  
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผน รวมท้ัง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) 
หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและ
ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
  7.1  นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
  7.2  ดําเนินการตามแผนปรับปรงุการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
  7.3  มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  
  1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่าง และวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลง
มือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
  1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม 
สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมท้ังฝึกงาน และฝึกประสบการณ์  
  1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา และมี
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียด
ในหัวข้อต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย  
   - จุดมุ่งหมายของรายวิชา เปน็การระบุผลการเรียนรู้เม่ือผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรม
ท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   - ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมงการสอนและการให้คําปรึกษา  
   - การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนาผู้เรียน 
วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาท่ีจะสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการสอนท่ีใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้น ๆ  
   - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใช้ประกอบการเรียนการ
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สอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน  
   - การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน การสอนโดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการ
สังเกตการณ์ เป็นต้น  
  2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน 
  2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินท้ังในระหว่างภาคการศึกษา (formative 
evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก การปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย  
  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํา
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์  
  3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร  
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย การ
ดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํา
นักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการเป็นต้น  
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
  5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนท่ีผ่านมา โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนว่าวิธีการสอน
และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร  
  5.2  ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็น
ต้น นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมี
การระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุง
และพัฒนา การเรียนการสอนอย่างไร  
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าท่ีต่อไปนี้  
  -  พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์  
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  -  ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
จากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเสนอ การปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับท่ีสูงขึ้น  
  - ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ท่ีกําลังจะ
สําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าและกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กําหนดทุกปีการศึกษา  
  -  ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมิน
ของผู้เรียน/ของผู้ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย สําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
  1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะ ๆ อย่างนอ้ยทุก 5 ปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากท่ีสุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเป็นและเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย  มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรบัรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา  
 2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
  2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําข้อมูลจากผล
การสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล  
  2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้น ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้  
  2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารย์ท่ีจะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเอง จากเพื่อนร่วมงาน  
  2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ท่ีใช้วิจัยเป็นฐาน  
  2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสตูรในการแลกเปลีย่นกจิกรรมการเรียน
การสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนท่ีจําเป็นต้องไดร้ับการพัฒนาเป็นพิเศษ  
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  
  3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ  
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  3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและ อาจารย์มีการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของ
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรยีนรู้เกิดขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลา  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม ระดับชาติหรือนานาชาติ  
  4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในท่ีต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้  
  4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในมหาวิทยาลัยหรือนอก
มหาวิทยาลัย  
  4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเง่ือนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติทุกปี 
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา  
  4.4  ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงาน
วิชาการให้ท่ีประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่  
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
  5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลยั โดยมีการ
ประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
  1.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการ
เรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อเม่ือนักศึกษามีปัญหา  
  1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ท่ีทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ท่ัวถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้ังท่ีเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา  
  1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ หรือให้คําปรึกษา
สําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาท่ีขอใช้บริการ ตลอดเวลา อาจมีการ
จัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความ
ช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรกึษาส่งนักศึกษามารับบริการ  
  1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสขุภาพกายและสขุภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยท่ีจะดูแลได้  
  1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จน
สามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ  
  1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน  
  1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือร่วมมือกัน
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แก้ไขปัญหาของนักศึกษา  
  1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  2.1 มหาวิทยาลัยจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาต้องรู้  
  2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
  2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
  3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป  
  3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน
เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน  
  3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
  3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ  
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
  4.1 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ 
สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ 
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง กับสาขาวิชา  
  4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ เป็นระยะๆ  
  4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะ
ให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทําให้ศิษย์เก่า และอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ  
  4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ  
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
  5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ 
โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้  
  5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ และประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 
  6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตามประเมินผล
การให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน  
  6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร
ระดับคณะ สถาบัน  
  6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 
จึงจะถือว่ามีการบริการท่ีอยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการด้านใดท่ียังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ท้ังนี้ ควร
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เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย  
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด บริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา  
  7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด  
  7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุก
ด้านตามแผนท่ีกําหนด  
  7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีมหาวิทยาลัย จัดให้ทุกด้าน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ ในระยะต่อไป  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
 1.  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
  1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน 
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา  
  1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ท่ีนอกเหนือ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม  
 2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษา
ระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ กิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
 3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมต่อไปนี้  
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
  -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ  
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
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จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี กิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย  
  3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ต้องจัดทํา ข้อเสนอ
โครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับ
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่  
  3.4  ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีถูกต้อง
เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
 4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  4.1 มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย และให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: 
knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอ่ืน
รับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ การประเมินความสําเร็จ  
  4.2 ในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่ีรับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับมหาวิทยาลัย
ภายนอก เพ่ือส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ มหาวิทยาลยัควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย  
  4.3 ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด กิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนกัศึกษา  
  4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย มีการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
ผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  5.1 มหาวิทยาลัย มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม ตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด  
  5.2  มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี  
  5.3  มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน คุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
  5.4  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป  
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
  6.1 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ คุณลักษณะของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านท่ียังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร  
  6.2 มหาวิทยาลัยนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
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มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
  1.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด หน่วยงาน บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควร
มีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  
  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ
นักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น  
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น 1) การกําหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting  professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือแสดงงานสรา้งสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเขา้รว่มประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ
และนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น  
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย  
  3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคน วางแผน และรับเข้าบุคคล 
(ท้ังอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนด
เป็นภาระงานท่ีชัดเจนท่ีต้องปฏิบัติ 
  3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล  กรณีนักวิจัย
รุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัย
อาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การส่งเสริมให้
มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีม วิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ เป็น
แนวทางหนึ่งท่ีทําให้ได้รับความรู้และ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า  
  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ การส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็น
ทีมท่ีประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถทํางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเน่ือง  
  3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ นักวิจัย ตลอดจน
จัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
  3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล สําหรับ นักวิจัยท่ีมีผลงาน
ดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงาน ท่ีสามารถนําไปใช้
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ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  
 สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล 
รายละเอียด และเง่ือนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ท้ังแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีอาจารย์และนักวิจัยสามารถ
เข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันอาจจัดให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัย
มากย่ิงขึ้น  
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุน
การวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
ส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี  
  5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร งานวิจัยของกลุ่มวิจัย
หรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล หรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือ
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลงัปริญญาเอก 
4) งบประมาณ สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น  
  5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  ระบบรักษาสุขภาพ
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน  ศูนย์เครื่องมือระดับสูงท่ีจําเป็น ท่ีหลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูง ดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย  
  5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ 
(sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย  
  5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้  
   1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ข้อมูลด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยท้ังปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) 
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสมํ่าสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ท้ังในประเด็นงานวิจัย เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็น ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน 
หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีต้องทําเพื่อการ ปรับปรุง กําหนด
บุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีต้องใช้หากจําเป็น กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุง
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ต้องแล้วเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามท่ีกําหนด  
 
 8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ 
(focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากความร่วมมือท่ีมีอยู่เดิม  
 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีท้ังการร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
เพ่ือตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากร ท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มี
พ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การ
สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 3) การสนับสนุน งบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสาร เรียก
เก็บเงิน เป็นต้น ท้ังนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละมหาวิทยาลัย  
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดย ยังคงความเช่ือถือได้ในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์
ผลงานที่น่าจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็น
ความรู้ท่ีน่าสนใจซึ่งสาธารณชน สามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่  
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง  
 นําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่าย
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะสามารถ สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพ่ือ
เป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และ นักวิจัยกับองค์กรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนํา
ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบ แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรม
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และบริการ ท่ีต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใด ๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) 
ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start - up company) เป็นต้น  
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบ ในการสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ อาจารย์ นักวิจัย และมหาวิทยาลัย ใน
การเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของ
มหาวิทยาลัยในผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจท่ีเป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใสเป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่าย  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน และจัดทําระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์และ
บุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบ การเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
 ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสมํ่าสมอ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงาน ประจําด้านอ่ืนๆ ของ
อาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกบัการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนําผลการ วิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
จริงท่ีตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับและ 2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการ วิจัย เป็นต้น  
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  
 จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นท้ังผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ท้ังในระดับ
แผนการดําเนินงาน เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากรคุณภาพของการ
ให้บริการท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  
 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีได้อย่างสมํ่าเสมอและเป็น
รูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
 มหาวิทยาลัยมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพท่ีจะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่าง
บุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
คําปรึกษาแนะนํา และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน   
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการท้ังทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ท้ังในด้านการนํา
ความรู้ ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การช้ีแจง แนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน  
 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
 มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ ให้ บริการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ 
ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงรวมท้ังผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิด และเผยแพร่ประสบการณ์ใน
การให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล การบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากร
นํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจน ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ เช่น มีการ
กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด ผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มี
การกําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วน
ร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลัยและท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 
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 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  3.1 มหาวิทยาลัยมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลปะ หอประวัติ 
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  
  3.2 มหาวิทยาลัยจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ 
โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน  
  3.3 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน  
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
  5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA  
  5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติและปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง  
  5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  
  6.1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ  
  6.2 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น วิทยากรหรือเป็น
ท่ีประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  6.3 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นท่ียอมรับ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
 1.  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดล่วงหน้า  
  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับ ท่ีว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ี  
  1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน ต่อสาธารณชน 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย  
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  2.1 ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
และนําสู่การปฏิบัติท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติ
การพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่า ของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
  2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากร
ทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน  
  2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ 
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลท่ี
ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ  
 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสารแผนและผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวทิยาลัย  
  3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่าง
น้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมท้ังสร้าง
กลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร กลุ่มเป้าหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผน การดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผล
การดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  
  4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
  4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบ
การทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean 
organization) เป็นต้น  
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ  
  5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน (on - the - job training) จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practices) เป็นต้น  
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 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่
ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง ผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน  
  6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  
  6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ ภายในของ
มหาวิทยาลัย การศึกษา และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  
 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
  7.1 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงท่ีทําร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  
  7.2 สภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ ใช้หลักการท่ีมุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง  
  7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสท่ีเหมาะสม  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน พัฒนาของมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
  1.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ว่ามีประเด็นใดท่ีมุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดท่ีต้องการ เพ่ือนํา มาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
  1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วย อธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน ท่ีกํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 
ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  1.3 มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยรวมท้ังประเด็นการ
จัดการความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  
  2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็น
บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
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รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น  
  2.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่
ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ เพ่ือนํามา
กําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
  3.1 มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้าน
วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ นวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอผ่านเวที
ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว  
  3.2 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมให้มี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ท้ังระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร อย่างเหมาะสม ท้ังด้านงบประมาณ เวลา สถานท่ี  
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  
  4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เปน็หมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย  
  4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้
ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวตักรรมดังกล่าว  
 5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ บริบท ของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
  5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
  5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
  5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
  1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน ท่ีรับผิดชอบในแต่
ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
  1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบาย หรือแนวทางในการ
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ดําเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าสมอ  
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย  
 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น  
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  - ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
  2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา  
  2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ  
  2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานท่ี 
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น  
  2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ ผลกระทบจากความเสี่ยง  
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ วิเคราะห์ในข้อ 2  
  3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ําได้  
  3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงท้ังในด้านของโอกาสและผลกระทบ  
  3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตรวมถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน  
  3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง ดังกล่าวเกิดขึ้น โดย
จะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและ
ความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น  
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
  4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และดําเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม  
  4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)  
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  
  5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภามหาวิทยาลัย  
  5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังความเส่ียงใหม่จากนโยบาย หรือ สภาพ แวดล้อมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปท้ังภายในมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานกํากับ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนท่ีแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
  1.2 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าท่ีดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรท่ีต้องใช้ซึ่งจะเป็น งบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน และกําหนดแหล่งท่ีมาของงบประมาณดังกล่าวซ่ึงอาจจะเป็น งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงิน
บริจาค หรือมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนท่ีจะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณ
ประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้น ๆ  
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
  2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการ
บริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
  2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปของ
ประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
  2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ มหาวิทยาลัยในทุก
ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้รายได้ รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม  
 3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร  
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีท่ีแตกต่างกัน ได้แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนท่ีจะนํางบประมาณประจําปี เสนอสภามหาวิทยาลัยควรได้มีการ
วิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังน้ี  
  - งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด  
  - เม่ือวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อย
เพียงใด  
  - เม่ือวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนา บุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด  
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง  
 มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 
เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใช้ใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงถดัไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
  5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงาน ท่ีแจ้งให้ผู้บริหาร
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ได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือ
จ่ายในแต่ละแผนเท่าไร  
  5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา  
  5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย  
  5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต  
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  6.1  มหาวิทยาลัยท่ีไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก
อยู่แล้วน้ัน หากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปี  
  6.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมท้ังผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
  7.1  ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชว่ยในการติดตาม การใช้เงิน จัดทํา
รายงานต่าง ๆ ท่ีเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน  
  7.2  มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนท่ีกําหนด  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
  1.1  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง  
  1.2  ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเป็น
ประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนิน
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  1.3  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  
  2.1  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  
  2.2  มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมท้ังกําหนด มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม  
  2.3  มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากําหนด  
  2.4  มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  
  2.5  มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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  3.1  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ท่ีใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  
  3.2  ตัวบ่งช้ีท่ีเพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครบถ้วนท้ังปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์  
  3.3  เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใช้กํากับแต่ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ี
น้ัน ๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
  4.1  มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
  4.2  มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  4.3  มีการจัดทํารายงานประจําปี ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมท้ังเสนอมาตรการและ
แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย มีการ พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  
 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ ท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
วิชา และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปน็ต้น  
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการการร่วมกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น  
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกนั  
  8.1  มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ท้ังในส่วนของระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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วิชา และในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ  
  8.2  มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย  
  8.3  มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
  9.1  มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
  9.2   มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงาน
อ่ืนไปใช้ประโยชน์  
  9.3   มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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                   บทท่ี 5 
 

 
 

 

1. ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการท่ีจะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลัก
บรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การ
บริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธ
กิจสนับสนุนจะต้องทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณและ 9) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้กําหนดตัวบ่งช้ีภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามตาราง 

 
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2,2.3 
และ2.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 
2.4,2.6 และ2.7 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 และ
ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 
1,2,3,4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 
และ 3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
และ 4.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 5,6 
และ 7 

3+3 

5. การบริการทางวิชาการแกส่งัคม - ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
และ 5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 8
และ 9  

2+2 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 10 
และ 11 

1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งชี้ท่ี 
7.1,7.2,7.3 
และ 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 12 
และ 13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 1+1 

รวม 4 18 1+15 23+15 

การวิเคราะห์ตามตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
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2. ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กําหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังน้ัน จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศ
ไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
  1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
  2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
  3) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
  1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
  2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธกีารต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 
  3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 
ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้  
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของประเภท
สถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้าง
งานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมิน และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหาร
จัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคม
และประเทศชาติ 
  3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับความ
เชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 
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  4) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทยมีการปรับใช้ศิลปะวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
  1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเทศเพื่อ
เสริมสร้างสังคมฐานความรู้  
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   
  ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกํากับ
ดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตาราง 
 
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 
1.มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 และ 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 
1,2,3,4 และ 14 

1+4 

2.มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานด้านธรรมภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 
2.4,7.1,7.3, 
7.4,8.1 และ 9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 12 
และ 13 

7+2 

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2, 
2.3,2.5 และ 4.3 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1,2.6, 
2.
7,3.1,3.2,4.1,5.1,5.2 
และ 6.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 8, 
9,10,11,14, และ 
15 

13+6 

3.มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 และ 7.2 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 5, 
6 และ 7 

2+3 

รวม 4 18 1+15 23+15 
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3. ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอย่างครอบคลุม
และมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้านคือด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
กระบวนการภายในด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคณุภาพ 9 ด้านลงในมุมมองด้านต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตาราง 
 
มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 
1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.6,2.7,3.1, 
3.2,5.1 และ 5.2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 1, 
2,3,4,8 และ 9 

7+4 

2.ด้านการะบวนการภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ตัวบ่งชี้ 1.1,2.1,2.4, 
4.1,6.1,7.1,7.3,7.4 
และ 9.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 10, 
11,12 และ 13 

10+4 

3.ด้านการบวนการเงิน ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  2 
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  
และ 2.3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 และ
7.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 5, 
6,7 และ 14 

4+4 

รวม 4 18 1+15 23+15 
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4. ตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญาวัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งท่ี
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับน้ีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบัน เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐาน ละ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  1.1) ด้านกายภาพ 
  มหาวิทยาลัยมีอาคารท่ีประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดีมีห้องครบทุกประเภท พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมท้ังต้องจัดให้
มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทั้งนี้
อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง ปลอดภัย หรือความจําเป็นอย่างอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  1.2) ด้านวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่า
ผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวชิาการ 
  1.3) ด้านการเงิน 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน มีแผนการเงินท่ีม่ันคง 
เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้รวมท้ังสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดง
ถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมท้ังการนํา
รายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
  1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติท่ี
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าท่ีกํากับ 
นโยบาย การดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
 2) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายท่ี
กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ท่ีส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
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  2.2) ด้านการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมี
การดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
ให้มีสมรรถนะในการทําวิจัยส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย 
ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  มหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษาการศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพ่ือ
แสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่
ประชาชนท่ัวไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิง
พาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน 
มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
หรือโดยอ้อมเพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดความซาบซ้ึงและมี
สุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพมีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดําเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและวัฒนธรรมของสถาบัน ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
  ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานมหาวิทยาลัยย่อยแต่ละด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตาราง 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5   1 
(2)วิชาการ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ,2.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1,2.4 ,2.6 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 14 5+1 
(3)ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  1 
(4)ด้านการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 7.1, 

7.2,7.3,7.4 และ 9.1 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี12,13 
และ 15, 

6+3 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลติบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 3.1 

และ 3.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 และ 
สมศ. 1,2,3,4 

4+4 

(2)ด้านการวิจิย ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1,4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5,6 ,7 3+3 
(3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1,5.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 8, 9 2+2 

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 10,11 1+2 

รวม 4 18 1+15 23+15 
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                          บทท่ี 6 
 

 
 

 1. กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้  
  1.1  ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อ และระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน  
  1.2  ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 
โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็น
คะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 
ตัวอย่างเช่น   
 
ตัวอย่างท่ี 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 75.51 
       75.51 
  คะแนนท่ีได้ =  100 X 5   =  3.78 
 
ตัวอย่างท่ี 2 กําหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62 
       34.62 
  คะแนนท่ีได้ =  100 X 5   =  2.04 
 
ตัวอย่างท่ี 3 กําหนดค่าเฉลี่ย คือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการ
ดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
       152,500.35 
  คะแนนท่ีได้ =  200,000      X 5   =  3.81 
 
ตัวอย่างท่ี 4 กําหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08 
       92.08 
  คะแนนท่ีได้ =  90 X 5   =  5 
 
 

หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
 2)  ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณคะแนนได้ดังนี้ 
  

คะแนนท่ีได้   =       ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดําเนินการ 
ค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีน้ันๆ 

X 5 

 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 ตาม
หลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
 72.364 เป็น 72.36 
 3.975  เป็น 3.98 

คําช้ีแจงเพิ่มเติม 
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 2. กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 
 
 คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพทุกตัวใน
การประเมินคุณภาพ 
 4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานที่มีการ
เรียนการสอน ให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับ
ข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 การ
ประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน อาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาหรือผู้บริหารคณะวิชา 
เป็นต้น 
 5.  การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 และตัวบ่งช้ีท่ี 
8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบ
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบ่งช้ีของสมศ. ให้ใช้
รอบปีตามท่ีสมศ.กําหนด 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
 1)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว่า“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานท่ีศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 2)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา สําหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
 3)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทาง
ท่ีเหมาะสม 
 

รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  
 1) ปก 
 2)  คํานํา  
 3) บทสรุปผู้บริหาร 
 4) สารบัญ 
 5)  บทท่ี 1 บทนํา 
    1.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
    1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    1.3  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
    1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
    1.5  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา 
    1.6  อาจารย์และบุคลากร 
    1.7 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
    1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 6) บทท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน สกอ. และ สมศ.    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  จํานวน 31 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพนโยบายสถานศึกษา 3ดี    จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้การดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ   จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อมและชุมชน     จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
  - ตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนเอง (ถ้ามี เช่นอัตลกัษณ์หน่วยงาน) จํานวน .... ตัวบ่งชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ 

 
 

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 7) บทท่ี 3  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา     
       ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  
       ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
       ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
       ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
       ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
 8) ภาคผนวก     
  ก.  ข้อมูลพ้ืนฐานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ข.  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวอย่างการเขยีนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบที่ 1       ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 

ผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผน ท่ี เ ชื่ อ ม โ ย ง กับป รั ชญา  ห รื อ 
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผน พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

   มหา วิทยาลัย ได้ จั ด ทํ าแผนกลยุทธ ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2556 
(มสด. 1.1.1.1) ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตในระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2548 – 2551) (มสด. 1.1.1.2) 
รวมท้ังวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(พ.ศ. 2548 – 2551) (มสด. 1.1.1.3) โดย
การมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนและ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2551 (มสด. 1.1.1.4-5)  
   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์และจัดทําแผนท่ีเช่ือมโยงนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์และเอกลักษณ ์
มหาวิทยาลัยกับกลยุทธ์และกลยุทธ์กับ
ปรัชญา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (ค
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) (มสด.1.1.1.6)     
   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ์ (มสด . 1.1.1.7) โดยมี
อํานาจหน้าที่จัดระบบวัดผลการดําเนินงาน 
เชื่อมโยงกลยุทธ์ ติดตามงานและทบทวน
การดํ า เ นิ น ง านต ามแผนกล ยุท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 
(มสด. 1.1.1.8)   

- มสด 1.1.1.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556 
- มสด 1.1.1.2 นโยบายและแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2548 – 2551) 
- มสด 1.1.1.3 วิสัยทัศน์และแนวทางการ
บริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (พ.ศ. 2548 – 2551) 
- มสด 1.1.1.4 รายงานผลการประชุม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ
ทิศทางและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
- 2556 
- มสด 1.1.1.5 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วันท่ี 3 กันยายน 2551 
- มสด. 1.1.1.6 แผนท่ีเชื่อมโยงนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย กับกลยุทธ์ และกลยุทธ์กับ
ปรัชญา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (ค2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559) และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) 
- มสด 1.1.1.7 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บ ริหารกลยุทธ์มหา วิทยาลั ย ราชภัฏ 
สวนดุสิต 
- มสด  1 .1 .1 .8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 2 มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

   มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ลงสู่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
   1.การประชุมผู้บริหารในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่คณะกรรมการบริหาร
คณะ/หน่วยงาน (มสด. 1.1.2.1) 
   2. แผนกลยุ ทธ์ มี การกํ าหนดตั วชี้ วั ด 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน
ประจําปี พ.ศ. 2553  (มสด. 1.1.2.2) 
   3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และกองนโยบายและแผน (มสด. 1.1.2.3) 
   4. จุลสารสวนดุสิต (มสด. 1.1.2.4)  
   5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ ์
ปรัชญา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(มสด. 1.1.2.5) 

- มสด 1.1.2.1 รายงานการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
- มสด  1 .1 .2 .2 คํา รับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
- มสด 1.1.2.3 เว็บไซต์ http://www.dusit.ac.th  
และ http://planning.dusit.ac.th 
- มสด 1.1.2.4 จุลสารสวนดุสิต 
- มสด 1.1.2.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4   พันธ
กิจ คือ  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   อธิ ก ารบดี  มอบนโยบาย ให้ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
2554  แบบมีส่ วน ร่วม  เมื่ อ วั น ท่ี  27 
สิงหาคม 2553 (มสด. 1.1.3.1) และจัดทํา
แผนปฏิบั ติราชการของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (มสด. 
1.1.3.2) โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรม
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 9 กันยายน  
2553  (มสด. 1.1.3.3) และได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 25 
กันยายน 2553 (มสด. 1.1.3.4) 

- มสด. 1.1.3.1 รายงานผลการประชุม
ปฏิบัติการ เ ร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลั ย  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบมีส่วนร่วม 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2553 
- มสด. 1.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554   
- มสด. 1.1.3.3 รายงานการประชุมคณะ
กรรมบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 9 
กันยายน  2553 
- มสด. 1.1.3.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2553 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง านตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

   แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
6 กลยุทธ์ 7 ตัวบ่งชี้ โดยการกําหนดค่า
เป้าหมายท่ีสูงข้ึนในการดําเนินงาน (มสด.
1 . 1 . 4 . 1 )  และแผนปฏิ บั ติ ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 กําหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายของ 
จํานวน 49 ตัวบ่งชี้ (มสด. 1.1.4.2) โดยได้
บูรณาการตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายมาจากตัว
บ่ ง ช้ี ป ระ กั น คุณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงได้ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (มสด. 1.1.4.3) และสภา
มหาวิทยาลัย (มสด. 1.1.4.4) 

 

- มสด .  1 . 1 . 4 . 1  แผนกลยุ ท ธ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2556 
- มสด. 1.1.4.2 แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
- มสด .  1 .1.4.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- มสด. 1.1.4.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
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 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

   มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามปฏิทิน
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นไปตาม
โคร งก าร / กิ จ กร รม  ครอบคลุ มกา ร
ดํา เนินงานทั้ ง  4 พันธกิจหลัก  (มสด . 
1.1.5.1) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้ให้ทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานเพื่อมหาวิทยาลัยใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (มสด. 1.1.5.2) 

- มสด. 1.1.5.1 ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 
- มสด. 1.1.5.2 ปฏิทินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า รขอ งหน่ ว ย ง าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

   มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จํานวน 3 คร้ัง (6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน) โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (มสด. 1.1.6.1) 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มสด. 
1.1.6.2) และสภามหาวิทยาลัย (มสด. 1.1.6.3) 
ตามลําดับ 
   มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตั วบ่ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลยั (มสด. 1.1.6.4) ผลการดําเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย 46 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
3 ตัวบ่งช้ี ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
นํ าเสนอแนวทางการแก้ ไขปรับปรุงใน
คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ (มสด. 1.1.6.5)  

- มสด. 1.1.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- มสด. 1.1.6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
- มสด. 1.1.6.3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
- มสด. 1.1.6.4 รายงานการประเมินผลตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
- มสด. 1.1.6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ์ คร้ังท่ี 35(76)/2554 วันท่ี 18 
ตุลาคม 2554 
 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

    มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 กับค่าเป้าหมาย และนําผลการ
ประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กลยุทธ์เพื่อพิจารณา จํานวน 3 ครั้ง คือ 
รอบ 6 เดือน (มสด . 1.1.7.1) รอบ 9 
เด ือน  (มสด .  1 .1.7.2) และ  รอบ  12 
เ ด ือ น  ( ม ส ด .  1 . 1 . 7 . 3 )  ห ล ัง จ า ก
คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ได้พิจารณา
ผลการประ เม ินต ัวบ ่งชี ้แ ผนกลย ุท ธ์ 
มหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- มสด. 1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ์ คร้ังที่ 29(17)/2554 วันท่ี 18 ส.ค. 
54 และรายงานผลดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน 
- มสด. 1.1.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ์ คร้ังที่ 30(17)/2554 วันท่ี 25 ส.ค.
54 และรายงานผลดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน 
- มสด. 1.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ์ คร้ังที่ 35(76)/2554 วันท่ี 18 ต.ค. 
54 และรายงานผลดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน 

 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

   มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของสถาบันและนําไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

- มสด. 1.1.8.1 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9(23)/2554 วันท่ี 24 
ก.ย. 54 
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การประจําปี ประจําปี พ.ศ.2555 และได้นําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (มสด. 
1.1.8.1) มติท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกต 5 ข้อ (มสด. 1.1.8.2) จากนั้น
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
และการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อ
นําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (มสด. 
1.1.8.3) และสภาได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง 
(มสด. 1.1.8.4) 

- มสด. 1.1.8.2 บันทึกข้อความ เลขที่ 
สลส.499/2554 ลว. 29 ก.ย.54 จากสํานัก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
- มสด .  1 .1 .8 .3 บัน ทึกข้อความกอง
นโยบายและแผน เลขที่ กผ.667/2554 
ลว. 12 ต.ค. 54 
- มสด .  1 .1 .8.4 รายงานประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10(24)/2554 วันที่ 
29 ต.ค. 54 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ  8 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
จุดแข็ง 
 - 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดปรัชญา กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ตัวบ่งช้ี และเป้าหมายการดําเนินงาน
ของกองฯ ทําให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในปรัชญา กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ตัวบ่งช้ีของหน่วยงานเป็นอย่างดี 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
ผู้กํากับ 
1................................................ 2...................................... 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
1................................................ 2...................................... 

 
ผู้เขียนผลดําเนนิการ  
1................................................ 2...................................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    : ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า   
เกณฑ์การประเมิน  :  สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้  
 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 หรือ  
 2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป 

หรือ  
 2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมากําหนดให ้เป็นคะแนนเต็ม 

5 เท่ากับร้อยละ 6 ขึ้นไป  
สูตรการคํานวณ    
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
                           ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =    
                 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได ้   =     
 
 หรือ  
 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา เท่ากับ ร้อยละของ
อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าท่ีประเมิน 

 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีคํานวณได้ในข้อ 

1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
  คะแนนท่ีได้  =  
 
หมายเหตุ  
 1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอื่น
แทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ีมีอาจารย์
บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 3.  คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ้ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 

ข้อมูลอาจารย์ 

ลําดับ ปีการศึกษา 
จํานวนอาจารย์ 

รวมท้ังหมด หลักฐาน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 2555 13 686 155 854  มสด. 2.2.0.1 
2 2556 8 658 176 842  มสด. 2.2.0.2 

 

จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

   รอ้ยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒปิรญิญาเอก   x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา    x 5 

    ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 
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   ผลการคํานวณ 
ลําดับ   ปีการศึกษา อาจารย์ท้ังหมด  อาจารย์วุฒิ ป.เอก คิดเป็นร้อยละ 

1 2555 854 155 18.15 

2 2556 842 176 20.90 
3 ค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น  2.75 
4 ค่าคะแนนท่ีได้ แบบที่ 1   3.48  คะแนน 
5 ค่าคะแนนท่ีได้ แบบที่ 2   2.29   คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองของตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเลือกเกณฑ์การประเมินแบบท่ี 1 มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย เพราะกําหนดเป้าหมายไว้ท่ีร้อย
ละ 18 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และดําเนินการได้ท่ีร้อยละ 20.90 
 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 18 ร้อยละ 20.90 3.48 คะแนน  บรรลุ 

 
รายการและเอกสารหลักฐานของตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 

รหัส รายละเอียด 
มสด. 2.2.0.1 รายงานการประเมนิตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2555 
มสด. 2.2.0.2 จํานวนอาจารย์ ตาม SAR  ของคณะ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

จุดแข็ง 
 - 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองทางด้านการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมี

นโยบายให้ทุนการศึกษากับบุคลากรท่ีไปศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้กํากับ 
 1................................................ 2...................................... 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  
 1................................................ 2...................................... 
ผู้เขียนผลดําเนินการ  
 1................................................ 2...................................... 
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ภาคผนวก 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้ สกอ. 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด เป็นกระบวนการ
จัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพ
จริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อท่ีสนใจ
ในขอบเขตเน้ือหาของวิชานั้นๆรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซ่ึงมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ  ตัวอย่างเช่น  
 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
 5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
 6) การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
 7) การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide 
goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการ
ของแตล่ะองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดย
มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา 
หรือเป็นการให้บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการการให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง 
การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ีแสดงออกทางศิลปะ
หรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ 

นิยามศพัท ์
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 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง
สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 1) นักวิจัยต้องซ่ือสตัย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ
หน่วยงานที่ตนสังกัด 
 3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
 4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรอืไม่มีชีวิต 
 5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
 7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก .พ .อ .เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 
ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อ
หน่วยงาน 5)จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8)
จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
  
 นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 
ท่ีมีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิต 
ต่อภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 
หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา) 
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ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้ 
 1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH  = Σ nici 
เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

Ci  = จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

 
FTES = 
 

SCH 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการคํานวณ
เป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้ 
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ 
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง สมาคม
ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ 
ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี 
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่
ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์
มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
ดําเนินการในปีน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ี
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
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 กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทํา หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทํา การประมวลผลรวมท้ังการวิเคราะห์
เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ท่ีมีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร 
หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการ
ทํางานท่ีแตกต่างกันออกไป 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร่โดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์น้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือ
ท่ีเผยแพร่โดยสํานักงานฯหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐ 
มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้   
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึง
ความสํานึกในการรบัผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้ังหมดท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรองจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 
 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้ สมศ. 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นควา้
อย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม
เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
วงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย 
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภท
อ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 การประเมินงานสร้างสรรค์ 
 1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามท่ี สมศ. กําหนด 
 2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชาถึงแม้ผลงาน
สร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลา การทํางาน จํานวน
ผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
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 3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการประเมินผลงานมากขึ้น 
และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังยังเป็นการให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น  
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพมิพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการ
แสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซ่ึงเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง 
และงานออกแบบท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่าง
เป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร ่
ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
 แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพร่ท่ียอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดการ
แสดง ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ดังต่อไปน้ี 
 1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดง
เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
 2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ และมี
คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการความ
ร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 
 4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ํากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท้ังน้ีต้องมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้อง
ผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 
 5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ท่ีไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานท่ีแสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงาน
ท่ีจัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ํากว่า 3 คน ท้ังนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือ
พัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก 
ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือ
ผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันท่ี
ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ีแสดงความเป็นอุดมศึกษาท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงาม
ทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําท่ีดีและ
เป็นท่ีพ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีน่าศรัทธาเป็นท่ียอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนท่ีเป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางท่ีดีขึ้น โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และ
เป็นท่ียอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะ
และวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 
 สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการรับรู้และ
ความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ท่ีงดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเข้าใจ
และผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดํารง
รักษ์สืบต่อไป 
 สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นท่ีแวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ  1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
ท้ังน้ี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
   2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม อนุโลมให้
ปรับตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้  
   ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอน 
   ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วัน
หลังสอบซ่อม 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายประกันคุณภาพต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
ประกอบด้วย 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ระดับหน่วยงาน 

   2.1 คณะ 
    - คณะครุศาสตร ์

    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    - คณะวิทยาการจัดการ 
    - คณะพยาบาลศาสตร์ 
    - โรงเรียนการเรือน 

     - โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
    - บัณฑิตวิทยาลัย 
  2.2 การจัดสถานศึกษานอกท่ีตั้ง 
    - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
    - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สุพรรณบุรี 
    - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
    - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
    - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
   2.3 หน่วยงานสนับสนุน 
    - สํานักงานอธิการบดี 
    - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     - สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    - สํานักกิจการพิเศษ 
    - สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยั ประจําปีการศึกษา 2556 
ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ สกอ. และ สมศ. 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปีการศึกษา 2556 
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การพัฒนาคุณภาพ 

การตดิตามคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ 
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นก
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ข้อ
มูล

ย้อ
นก

ลับ
 

จัดทํา      - แผนปรบัปรุงคุณภาพ 
              - แผนงานประกันคุณภาพ 
              - แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
              - คู่มือประกนัคุณภาพฯ 

 -  จัดทํารายงานประเมินตนเอง 
 -  ตดิตามการดําเนนิงาน 
 - รายงานผลการตดิตาม 
  (รอบ 6 เดือนและ 9 เดอืน) 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 

วิพากษ์และปรับปรุง รายงานการประเมนิตนเอง 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปี 

ดําเนินงานตามแผนและพันธกจิ 

จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จัดส่งผลการประเมนิคุณภาพให้ตน้สงักัด 

ประชาสมัพันธ์และส่ือสาร ทั่วทัง้องค์กร 

ทบทวนผลการประเมิน มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 
 

ระบบ 
 

กลไก 
 

คณะกรรมการสภา /คณะกรรมการ
ประกัน/คณะกรรมการบริหาร/
บุคลากรของหน่วยงาน 

 แผนการศึกษาชาต ิ/ พรบ.มหาวิทยาลัย / 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง/ แผนกลยุทธ์ / 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน / 
วัตถุประสงค์หลักสูตร / ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพต่างๆ  / ผู้บริหาร 
/ บุคลากรของหน่วยงาน / นักศึกษา / 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน/
นักศึกษา / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้บริหาร / บุคลากรของหน่วยงาน /
คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพ
หน่วยงาน/ 

กรรมการตัวบ่งชี้/ ผู้บริหาร / บุคลากร
ของหน่วยงาน /คณะกรรมการประกัน
คุณภาพหน่วยงาน / นักศึกษา / ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย / คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน /คําสั่ง /คู่มือประกันคุณภาพ
ภายใน/ แผนงานฯ 

คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพ
หน่วยงาน / หน่วยงานต้นสังกัด 
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แผนดําเนินงานประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพตามพันธกิจ ประจําปีการศกึษา 2556 
 ในปีการศึกษา 2556 หน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพตามพันธกิจ ท้ังสิ้นจํานวน 49 ตัวบ่งช้ีแบ่งเป็น 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  จํานวน 31 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพภายในของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพนโยบายสถานศึกษา 3ดี    จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีการดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ   จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีสิ่งแวดล้อมและชุมชน     จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  - ตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงานพัฒนาขึน้เอง (ถ้ามี เช่นอัตลกัษณ์หน่วยงาน) จํานวน ... ตัวบ่งช้ี 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี 

 

แผนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2556 
 1.   การพัฒนาคุณภาพ 
  1.1 จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ  และ  จัดทําแผนงานประกนัคุณภาพ ของหน่วยงาน  

-  สิงหาคม 2556 – กันยายน 2556 ทุกหน่วยงานประชุม ทบทวน ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดทําแผนงานต่างๆ 
-  พฤศจกิายน 2556 ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพปรับปรุงใหม่ มาตรฐานตัวบ่งชี้ และ  
ค่าเป้าหมายและแผนงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน     

  1.2  หน่วยงานดําเนินงานตามพันธกิจและแผนงานต่างๆท่ีจัดทําไว้ 
-  มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม  2557          

 2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
  2.1  การเตรียมการเพ่ือรองรับการตดิตามคุณภาพ  

   จัดทําร่างประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงาน รอบ   9 เดือน   
-  เมษายน 2557 - ทุกหน่วยงานจัดทําร่าง SAR รอบ 9 เดือน 
 - วิพากษ์ ทบทวน ร่าง SAR รอบ 9 เดือน 
 - ทกุหน่วยงานจัดส่งเลม่พร้อมไฟล์ DOC 

  2.2  ดําเนินการติดตามคุณภาพ 
   ติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน 
-   1 - 20 พฤษภาคม 2557 ทุกหน่วยงานดําเนินการติดตาม 
-   21 - 31 พฤษภาคม 2557 ส่งผลประเมินให้กลุ่มงานประกันคุณภาพคุณภาพ 

    

  2.3  คณะกรรมการติดตาม 
  หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพ จากบุคลากรของหน่วยงานเอง หรือ จากหน่วยงานอ่ืนท่ีผ่าน
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีหน่วยงาน จะได้รับจากคณะกรรมการ
ติดตามคุณภาพท่ีแต่งตั้งขึ้น จํานวนตามที่เห็นเหมาะสม กําหนด วัน เวลา ให้อยู่ในกรอบเวลาท่ีกําหนด และ จัดเตรียม
เอกสารท่ีจําเป็นในการใช้ประกอบการ ติดตามของคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. การประเมินคุณภาพ    
  3.1  การเตรียมการเพ่ือการตรวจประเมินคณุภาพ 
   3.1.1  การเตรียมคณะกรรมการ 

   พฤษภาคม 2557  จัดส่งรายชือ่คณะกรรมการตรวจประเมินภายในให้กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
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   3.1.2  การจัดทํา SAR  และไฟล์หลักฐาน PDF  
กิจกรรม วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

จัดทําร่าง SAR ประจําปีการศึกษา 
2556 

   1- 10 พฤษภาคม 2557 ศูนย์/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
   20 -30 มิถุนายน  2557 ระดับมหาวิทยาลัย/ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
 

   3.1.3  วิพากษ์ SAR  
กิจกรรม วัน เดือน ป ี หน่วยงาน 

วิพากษ์+ปรับปรุง SAR 21 - 31 พฤษภาคม 2557 ศูนย์/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
วิพากษ์-ปรับปรุง ร่าง SAR (1) 1- 5 กรกฎาคม 2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 
วิพากษ์-ปรับปรุง ร่าง SAR (2) 5 -10 กรกฎาคม 2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 
นําเสนอ คบม. กรกฎาคม  2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 
วิพากษ์-ปรับปรุง ร่าง SAR (3) กรกฎาคม 2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 
นําเสนอ สภาฯ กรกฎาคม  2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและตรวจสอบ
หลักฐานอ้างอิง 

1 – 5 สงิหาคม 2557 ระดับมหาวิทยาลัย/กลุ่มงานประกนัคุณภาพ 

 

   3.1.4  ส่งเล่ม  SAR  ให้กลุ่มงานประกันคุณภาพ จํานวนเท่ากับ จํานวนกรรมการ +1 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี หน่วยงาน 

ส่งเล่ม SAR จํานวน = จํานวนกรรมการ + 1 
พร้อมไฟล์ DOC ของ SAR และไฟล์หลักฐาน 
PDF 

5 – 9 มิถุนายน 2557 ศูนย์/สํานัก/สถาบัน/คณะ 

 

 3.2  การตรวจประเมินคุณภาพ  
   3.2.1  ตรวจประเมินระดับหน่วยงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี หน่วยงาน 
รับรองการตรวจประเมินฯ 10 - 30  มิถุนายน 2557 ศูนย์/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
ส่งรายงานผลฯ พร้อมไฟล์ DOC 5 กรกฎาคม  2557 ศูนย์/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
 

   3.2.2  ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี หน่วยงาน 

รับรองการตรวจประเมินฯ 15 - 30  สิงหาคม  2557 มหาวิทยาลัย 
จัดทํารายงานประจําปีผลการตรวจประเมิน
คุณภาพฯ 

10 - 24 กันยายน 2557 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ให้ สกอ. ผ่านทางระบบ CHE QA Online 

1 - 30 กันยายน 2557 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

 

   3.2.3  การทบทวนผลประเมิน  จัดทํา 1.) แผนปรับปรุงคุณภาพ 2.) แผนงานประกันคุณภาพ  และ 
3.) แผนปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี หน่วยงาน 
ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมิน
และจัดทําแผนทุกแผน 

สิงหาคม-กันยายน 2557 ทุกหน่วยงาน 

จัดส่ งแผนปรับปรุ ง คุณภาพและ
แผนงานประกันฯ ให้กองนโยบายและ
แผน 

กันยายน 2557 ทุกหน่วยงาน 

 หมายเหตุ  กรอบเวลานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ.  (31 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ         
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต         
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ       
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน       
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กับนักศึกษา 

      

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา         
ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล      
ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา      
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย         
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
ตัวบ่งช้ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
ตัวบ่งช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา  

   




องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม        
ตัวบ่งช้ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม       
ตัวบ่งช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ        
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้       
ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ      
ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ         
ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         
ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  
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องค์ประกอบท่ี 10  นโยบายสถานศึกษา 3ดี         
ตัวบ่งช้ี 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)      
ตัวบ่งช้ี 10.2  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี มีความรู้ เจตนคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

     

องค์ประกอบท่ี 11  ความสําเร็จในการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

        

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

*1       

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร  

*2       

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ด้าน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

*3       

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.4  ระดับความสําเร็จของการดําเนินตามอัตลักษณ์ด้านพยาบาล
ศาสตร์ 

*4       

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.5  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการ อัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  

*5       

ตัวบ่งช้ี 11.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม *6       
ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สมศ.  (18 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   
1 ปี 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

*7       

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

*7       

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่     
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์     
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ       
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม       
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม       
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน         
ตัวบ่งช้ีท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน        
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ตัวบ่งช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์       
ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันเกิดอัตลักษณ์       
ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์       
ตัวบ่งช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน 

      

ตัวบ่งช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน 

      

หมายเหตุ   *1 คือ คณะครุศาสตร์ 
   *2 คือ โรงเรียนการเรือน 
   *3 คือ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
   *4 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
   *5 คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   *6 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   *7 คือ บัณฑิตวิทยาลัย 
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ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ สกอ. (31 ตัวบ่งชี้) 
  องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8/8 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6/6 ข้อ 
3 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 24/30 
4 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15/60 
5 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7/7 ข้อ 
6 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7/7 ข้อ 
7 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7/7 ข้อ 
8 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
5/5 ข้อ 

9 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา 

5/5 ข้อ 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
10 ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล 7/7 ข้อ 
11 ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6/6 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

12 ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 8/8 ข้อ 
13 ตัวบ่งช้ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5/5 ข้อ 
14 ตัวบ่งช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัย 
ระดับมหาวิทยาลัยเฉล่ีย 4.25 
คะแนน ระดับหน่วยงานเทียบ
เป็นจํานวนเงินตามกลุ่มสาขา 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
15 ตัวบ่งช้ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5/5 ข้อ 
16 ตัวบ่งช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5/5 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

17 ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 6/6 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

18 ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7/7 ข้อ 
19 ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5/5 ข้อ 
20 ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5/5 ข้อ 
21 ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6/6 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

22 ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7/7 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

23 ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9/9 ข้อ 
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ลําดับ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3ด ี (2 ตัวบ่งชี้) 

 องค์ประกอบท่ี 10  นโยบายสถานศึกษา 3ดี 
24 ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 5/5 ข้อ 
25 ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี มีความรู้ เจตนคติท่ีดีตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 
3/3 ด้าน 

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  (6 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบท่ี 11 ความสําเร็จในการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

26 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

8/8 ข้อ 

27 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามสาขาวิชาอุตสาหกรรม
อาหาร  

6/6 ข้อ 

28 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

8/8 ข้อ 

29 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินตามอัตลักษณ์ด้านพยาบาลศาสตร์ 5/6 ข้อ 
30 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.5 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

แนวพระราชดําริ  
6/6 ข้อ 

31 ตัวบ่งช้ี 11.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 5/5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของ สมศ.  (18 ตัวบ่งชี้) 

 1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
 ด้านคุณภาพบัณฑิต  

32 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 75/100 
33 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.40 คะแนน 

34 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 25/25 
 

35 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 15/50 

 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
36 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ทุกสาขาวิชา = 2.5 คะแนน 
37 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20/20 
38 ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 5/10 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

39 ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ 30/30 

40 ตัวบ่งช้ีท่ี 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5/5 ข้อ 
 ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

41 ตัวบ่งช้ีท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5/5 ข้อ 
42 ตัวบ่งช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5/5 ข้อ 
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

43 ตัวบ่งช้ีท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 5.00 คะแนน 
44 ตัวบ่งช้ีท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.51 คะแนน 
45 ตัวบ่งช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์ ดัชนีคุณภาพ 3  (2.50 คะแนน) 
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ลําดับ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

46 ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.51 คะแนน 
 2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

47 ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันเกิดอัตลักษณ์ 5/5 ข้อ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.51 คะแนน 

48 ตัวบ่งช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5/5 ข้อ 
 3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

49 ตัวบ่งช้ีท่ี 18 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง  ๆ
ตัวบ่งช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน 

 
4/5 ข้อ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน 

5/5 ข้อ 
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คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ท่ี  ๖๗๐ / ๒๕๕๗ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
........................................................................................ 

 
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในการ
รับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะฯ 
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. กรรมการอํานวยการ  
 ๑.  นางฉัตรแก้ว    เภาวิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน  สุทองหล่อ  รองประธาน 
 ๓.  นายพันธรักษ์   ผูกพันธ์ุ   รองประธาน 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม  พิมพ์หนู   กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน ์  พนาวาส   กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ  กีรานนท์  กรรมการ 
 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา  มัชฌิมา   กรรมการ 
 ๘.  นาวสาววิลาสินี   พลอยเลื่อมแสง  กรรมการ 
 ๙.  นายฌานนท์    สุทธวีร์กุล  กรรมการ 
 ๑๐. นายวัชรพล    วิบูลยศริน  กรรมการ 
 ๑๑. นายศุภมิตร    บัวเสนาะ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวขวัญหทัย   เชิดชู   กรรมการ 
 ๑๓. นางศิริมา    สุวรรณศรี  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวงามประวัณ   เอ้สมนึก   กรรมการ 
 ๑๕. นายอานุภาพ   รักษ์สุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๖. นายจักรกฤษณ์   เฉลิมโชคปรีชา  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวยุคนธร   ปรีวรรณ  เลขานุการ 
 ๑๘. นางสาวเพ็ญนภา   วงศ์นิติกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวภัชราวไล   ไกรแสงศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นายธนัญชย์    ชัยวุฒิมากร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวนิจกาญจน์   นามมาลา  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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หน้าท่ี  ให้คําปรึกษา และอํานวยการให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเองดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําร่างรายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี 
 

การประเมินรายตัวบ่งช้ีมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน น.ส.ยุคนธร ปรีวรรณ น.ส.ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน (ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ) 
ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร 

น.ส.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต น.ส.นิจกาญจน์ นามมาลา 

๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก น.ส.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต น.ส.ณัฐธิดา สุพรรณภพ 
๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ น.ส.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต น.ส.ณัฐธิดา สุพรรณภพ 
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

น.ส.ยุคนธร ปรีวรรณ/ 
น.ส.เพ็ญนภา วงศ์นิติกร 

น.ส.เพ็ญนภา วงศ์นิติกร 

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

นายบรรพต พิจิตรกําเนิด/  
น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 

น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ น.ส.นิจกาญจน์ นามมาลา 
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

นายบรรพต พิจิตรกําเนิด/  
น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 

น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

นายจรูญวิทย์ โตสัจจะวงษ ์ นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 

 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ดร.พันธรักษ ์ผูกพันธุ์) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๓.๑ ระบบและกลไกการใหค้ําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 
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องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย (ดร.พันธรักษ ์ผูกพันธุ์) 
ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.กฤตยา รอดรวมมิตร์ 

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.กฤตยา รอดรวมมิตร์ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.กฤตยา รอดรวมมิตร์ 

 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม (นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๕.๑ ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่
สังคม 

นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์/ 
น.ส.สภุาภรณ์ เกลี้งทอง 

น.ส.ณัฐธิดา สุพรรณภพ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์/ 
น.ส.สภุาภรณ์ เกลี้งทอง 

น.ส.ณัฐธิดา สุพรรณภพ 

 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ผศ.วรพรรณ กีรานนท์) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๖.๑ ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ/  
น.ส.ลลิตา พูลทรัพย์ 

น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์ 

 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ (ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล น.ส.ธีรดา บุญยศ 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ นายอานุภาพ รักษ์สุวรรณ น.ส.ธีรดา บุญยศ 
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

NA NA 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ผศ.ดร.รุง่ภพ คงฤทธ์ิระจัน น.ส.ธีรดา บุญยศ 
 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ (ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ น.ส.เพ็ญนภา วงศ์นิติกร น.ส.ณัฐธิดา สุพรรณภพ 
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องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ) 
ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 

๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ น.ส.ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 
 
องค์ประกอบที่ ๑๐ นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์) 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๑๐.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี (3D) ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ นายชยุต หาญชาญพาณิชย์ 
๑๐.๒ ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี มี
ความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคท้ั์ง ๓ ด้าน 

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ นายชยุต หาญชาญพาณิชย์ 

 
การประเมินรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือรับรองมาตรฐานของ สมศ.  

 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๑. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ผศ.ดร.รสริน สทุอง
หล่อ) 

น.ส.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต น.ส.นิจกาญจน์ นามมาลา 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

NA NA 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

NA NA 

๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

NA NA 

๕. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ) 

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

๖. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ (ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ) 

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

๗. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
(ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ) 

น.ส.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

๘. การนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย (นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธ
รักษ์) 

นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์/ 
น.ส.สภุาภรณ์ เกลี้งทอง 

น.ส.ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 

๙. การเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์การภายนอก (นางรักษ์ศิริ ชุณห
พันธรักษ์) 

นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์/ 
น.ส.สภุาภรณ์ เกลี้งทอง 

น.ส.ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 

๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (ผศ.วรพรรณ กีรานนท์) 

ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ/  
น.ส.ลลิตา พูลทรัพย์ 

น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์ 

๑๑. การพัฒนาสานทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (ผศ.วรพรรณ กีรานนท์) 

ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ/  
น.ส.ลลิตา พูลทรัพย์ 

น.ส.สุกัญญา จันทราภรณ์ 

 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล 
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

NA NA 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร
สถาบัน (ดร.ฉตัรแก้ว เภาวิเศษ) 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจ
ไพศาล/ นายอานุภาพ รักษ์

สุวรรณ 
น.ส.ธีรดา บุญยศ 

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ (ผศ.ดร.รสริน สทุอง
หล่อ) 

น.ส.ยุคนธร ปรีวรรณ/ 
น.ส.เพ็ญนภา วงศ์นิติกร 

น.ส.เพ็ญนภา วงศ์นิติกร 

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ) 

น.ส.ยุคนธร ปรีววณ น.ส.ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 

 
 หน้าท่ี ๑. จัดทําร่างรายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี 
  ๒. จัดเตรียมหลักฐานท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  ๓. วิพากษ์ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการประเมินตนเอง 
 
 ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
 

สั่ง  ณ วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 
            ( ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ ) 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
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