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ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลยัก าหนดให้หน่วยงานระดบัคณะภายในมหาวิทยาลยัจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จุดแข็ง และโอกาสในการ ปรบัปรุง
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  ในรอบการประเมินปี 2555 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ และคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อการ
ประเมนิมหาวิทยาลยั ไดด้ าเนินการพฒันาคู่ม ือประเมินคุณภาพ โดยมีหลักค ิดให้รายงานการประเมิน
ตนเอง  (SAR)  ของห น่วยง านระดับคณะ เป็นเ คร ื่องมือในการร ักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุ่งเน้นการรายงานกระบวนการและผลลพัธท์ี่สามารถน ามาเทียบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking)  เพื่อมุ่งสู่
มหาวิทยาลยัวิจยัชัน้น า ลดความซ ้าซอ้นในการรบัการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และเป็นกลไกใน
การผลกัดนัมหาวิทยาลยั คณะ และภาควิชา พฒันาระบบฐานข้อมูลให้มปีระสทิธภิาพ 
 
 การพฒันาคู่มอืประเมนิ รอบการประเมนิปี 2555 คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได ้น า
ตวับ่งชี้ล่าสุด ณ เดอืนมกราคม 2554 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มาพัฒนาและ
บูรณาการให้มคีวามสอดคลอ้งกับบรบิทและจุดเน้นของคณะ เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะสามารถสะท้อนคุณภาพและประสทิธผิลการด าเนินงานของคณะไดอ้ย่างแท้จรงิ 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจ ัดตัง้ ส่วนพัฒนาระบบ  ขอขอบคุณคณะกรรมการ    
ยกร่างมาตรฐานและตวับ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัทุกท่านที่มส่ีวนเกี่ยวข้องที่ให้ข้อค ิดเห็นที่เ ป็นประโยชน์  และขอขอบคุณ
บุคลากรประจ าคณะ และหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลยั ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดีในการพัฒนา
คู่มอืประเมนิฉบับน้ี 
 
 

 
 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
โครงกำรจัดตัง้ส่วนพัฒนำระบบ 
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บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 

 
1. ความสมัพันธเ์ช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ   

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 5 
ที่ว่าดว้ยการบรหิารและจดัการศึกษา มาตรา 31 ไดก้ าหนดให้กระทรวงศึกษาธกิารมอี านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสรมิและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทก าหนดนโยบาย และแผนมาตรฐานการศึกษา
โดยในมาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจงึไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาใน
การพฒันาการอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับน้ีได ้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรยีบเสมอืนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมสีาระส าคญัที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักของการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถงึความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพนัธกิจและมาตรฐานของการปฏิบตังิานได ้   

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  7 สิงหาคม 2549       
ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ มาตรฐานด้านการบริหารจ ัดการ      
การอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเร ียนรู ้มาตรฐาน  
ย่อยทัง้ 3 ดา้นน้ีอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาตทิี่ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน ค ือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของคนไทยที่พงึประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก มาตรฐานที่  2 แนวการ
จดัการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้สงัคมแห่งความรู ้แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมคีวามสอดคลอ้งและสมัพนัธก์ับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจ ัดการศึกษา
ของชาต ิ

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จ ัดท าเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ 
ที่ ส่งเสร ิมความเป็นอิสระและความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปร ิญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
เพื่อส่งเสรมิให้สถาบันอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจ ัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา ใหม่ความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่ง ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัวและต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถงึมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้การจ ัดการศึกษา
ทุกระดบัและทุกประเภท มคีุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนดพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติฯ ใน
หมวด 6 จงึไดก้ าหนดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ประกอบดว้ยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารจดัการศึกษาการพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาไดค้ านึงถงึมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาตัว บ่งชี้ภายใต้องค ์ปร ะกอบคุณภาพ  9  ด ้านที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2546 ทัง้ยังสมัพนัธก์ับมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับการจ ัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายไปยังการพฒันาผลผลติทางการศึกษาใหม่คุณภาพและ
มาตรฐานตามที่คาดหวังความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องและการประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถ แสดงในแผนภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  

 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดจุด 
มุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ประกอบดว้ย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงร ักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายในเป็นการสรา้งระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

แผนภาพท่ี  1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคณุภาพ  
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แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 3 สถานศึกษาและ/หร ือ
หน่วยงานตน้สงักัด  โดยหน่วยงานตน้สงักัดและสถานศึกษาก าหนดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถอืว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่  ตอ้ง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมกีารจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานตน้สงักัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)” หรอืเรยีกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่  
2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร ัง้ ใน
ทุกรอบ 5 ปี นับตัง้แต่การประเมนิคร ัง้ สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน สมศ. ไดด้ าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) เสร ็จสิ้นไปแล้ว
ปจัจุบนัอยู่ระหว่างประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) การประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบที่สองมคีวามแตกต่างที่ส าคญัจากการประเมนิรอบแรก 3 ประการ ประการแรก เป็ นการประเมินทั ้ง
ระดบัสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา ประการที่สอง เป็นการประเมนิตามจุดเน้นของสถาบันว่าสถาบันจะเลือก
เน้นดา้นการวิจยั หรอืพฒันาสงัคม หรอืพฒันาศิลปะและวัฒนธรรมหรอืจะเลอืกเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑติ 
ทัง้น้ี ไดม้กีารก าหนดตวับ่งชี้เฉพาะจ านวนหน่ึงที่สถาบันจะต้องถูกประเมินตามจุดเน้นนอกเหนือจาก      
ตวับ่งชี้รวม ประการที่สาม การประเมนิภายนอกรอบที่สองเป็นการประเมินเพื่อร ับรองมาตรฐานคุณภาพ  
ทัง้ระดบัสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา  นัน้หมายถงึทุกตวับ่งชี้จ าเป็นตอ้งมเีกณฑก์ ากับเพื่อตดัสนิคุณภาพว่า   
ผา่นการรบัรองตามมาตรฐานคุณภาพ หรอืผ่านการรบัรองแบบมเีง ื่อนไข หรอืไม่ผา่นการรบัรอง 
 รูปแบบและวิธกีารด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีหลักการส าค ัญ 5 
ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นการประเมนิเพื่อมุ่งให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ่้งเน้นเร ื่องการตดัสนิ การจ ับผิด 
หรอืการให้คุณ – ให้โทษ 

2. ยดึหลกัความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มหีลกัฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจรงิ (evidence - 
based) และมคีวามรบัผดิชอบที่ตรวจสอบ (accountability) ได ้

3. มุ่งเน้นในเร ื่องการส่งเสรมิและประสานงานในลกัษณะกัลยาณมติรมากกว่าการก ากับควบคุม    
4. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจ ัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5. มุ่งสรา้งความสมดุลระหว่างเสรภีาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ

ตาม ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบัตโิดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต ็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผูเ้รยีน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สาระส าคญัที่ระบุในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เต ิม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.
2545 คอื การประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานตน้สังกัด
ที่มหีน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิและแผนการศึกษาแห่งชาต ิการสนับสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจ ัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดบัปรญิญาตามกฎหมาย ว่าดว้ยการจดัตัง้สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่  ร่วมกับสถานศึกษาในการจ ัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษาอย่างต่อ เน่ือง อย่ างไรก็ ต าม ก่ อนมีพร ะร าชบัญญัต ิก ารศึ กษาแห่ งช าติ พ.ศ . 2542
ทบวงมหาวิทยาลยัก็ไดต้ระหนักดถีงึความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้จ ัดท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลยั เร ื่อง นโยบายและแนวปฏิบตัใินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มา
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่ภายใต้
หลกัการส าคญัสามประการ คอื การให้เสร ีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอสิระในการ
ด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอ้มของสถาบันที่จะรบัการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลกัการของความรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได ้ (Accountability) 
 3.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2546 

      หลัง จ ากที่ พร ะ ราชบัญญัต ิก ารศึกษาแห่งช าติ พ. ศ . 2542 มีผลบั งค ับ ใช้ ส า นัก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดมิ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาไดเ้สนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณแ์ห่งพระราชบัญญัต ิฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม 
2543 ไดม้มีตเิห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเด ิม) ซึ่งต่อมาได้จดัท าเป็นประกาศเร ื่องระบบ หลักเกณฑ์และวิธกีารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ สาระส าค ัญของประกาศ
ฉบับน้ีระบุให้ทบวงมหาวิทยาลยัสนับสนุนและส่งเสรมิสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลกัของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล รวมทั ้งให้มี
การประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน 
หรอืโดยหน่วยงานตน้สังกัดที่ม ีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตร ียมความพร้อมส าหร ับการ
ประเมนิคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธกีารตรวจสอบและประเมนิระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา   
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     หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหน่ึง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ ึงได ้จดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่ อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรค
สอง โดยสาระส าคญัเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับ
น้ียงัคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ ฉบับ พ.ศ.2545 แต่ได ้เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการชุดหน่ึง 
ค ือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เร ียกโดยย่อว่ า         
“ค.ป.ภ.” ซึ่งแต่งตัง้โดยร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเลขาธ ิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นประธานผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตัง้โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ผู ้อ านวยการส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ค.ป.ภ. มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิต่างๆ เพื่อส่งเสร ิมสนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกั น
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา วางระเบียบออกข้อบังค ับและประกาศที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีหน้าที่ เสนอแนะวิธกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
และคณะวิชาและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารมอบหมาย        

  3.1.1 หลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     หลกัเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเดน็ต่อไปน้ี   

1) ระบบและกลไกการป ระกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา  / สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจะค านึงถงึองคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม  

การตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศึกษา ทัง้ 9 ดา้น คอื (1) ปรชัญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ (2) การเรยีนการสอน (3) กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (4) การวิจยั 
(5) การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม (6) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบรหิารและการจ ัดการ (8) 
การเงนิและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ทัง้น้ี  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จดัท ารายงานการศึกษาตนเอง   
(Self - Study Report) ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาก าหนดเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายในและภายนอก   

2) ผลการปฏิบัตงิานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้   

3) ประสทิธภิาพและประสิทธ ิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งชี้คุณภาพการศึกษา    
  3.1.2  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  วิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัตดิงัน้ี   
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1) ให้คณะวิชา / สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มหีน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
รบัผดิชอบการด าเนินการ ด ้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่ พัฒนา บร ิหาร  และติดตามการ
ด าเนินการดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการจดัการศึกษาระดบัต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระด้บอุดมศึกษาพฒันาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่
ประสทิธภิาพภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มรีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 
ขององคป์ระกอบต่าง  ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ด ังน้ี (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง  ๆ (2) 
คณาจารย์ และระบบการพฒันาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการ
เรยีนรูอ้ ื่น (5) อุปกรณก์ารศึกษาต่าง ๆ (6) สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูแ้ละบรกิารการศึกษา (7) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผ์ลทางการ เร ียนของนักศึกษา (8) องค์ป ระกอบอื่นตามที่ แต่ละสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร   
   ทัง้น้ี แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ
และประเมนิผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายในไดต้ามที่จะเห็นสมควร โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารพฒันาดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง   
  3.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา   
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการอย่างมรีะบบและต่อเน่ือง สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี (ซึ่งอาจใช้
รายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจัดท าไว้แล้ว) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้
สอดคลอ้งต่อเจตนารมณ ์และแนวทางของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
 3.2  ความจ าเป็นและวตัถปุระสงคข์องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ภารกิจหลกัที่สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบัตมิ ี4 ประการ คอื การจดัการเร ียนการสอน การ
วิจยั การให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตาม ภารกิจทั ้ง 4 
ประการดงักล่าวมคีวามส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาวประกอบกับมีป ัจจยั
ภายนอกและภายในหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะตอ้งเร่งด าเนินการ ปจัจยัดงักล่าวประกอบดว้ยรายละเอยีดต่อไปน้ี   

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติ มแีนวโน้มที่จะมคีวามแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสยีแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว 

2) มกีารแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจ ัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการ
อุดมศึกษา ทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น   
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3) สถาบันอุดมศึกษามคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้ห้เป็นสากล เพื่อให้ได ้ร ับ
การยอมรบัจากนานาชาตมิากขึ้น 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร ้างความมัน่ใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิต
บัณฑติที่มคีุณภาพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ ( public information) ที่เ ป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รฐับาล และประชาชนทัว่ไป   

6) สงัคมตอ้งการระบบอุดมศึกษาที่มคีวามโปร่งใส ( transparency) และความรับผิดชอบซึ่ง
ตรวจสอบได ้  

7) พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จ ัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจ ัด
การศึกษาของสถานศึกษา   

8) คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาตทิี่เสนอโดยสภาการศึกษา และให้หน่วยงานดา้นการศึกษาทุกระดับน าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัตใินการจดัการศึกษา 

9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดบักระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

   ดว้ยความจ าเป็นดงักล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ ึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในโดยมวีัตถุประสงคด์งัน้ี  

1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของคณะวิชา หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์ เปร ียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

2) เพื่อให้คณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์ที่ต ัง้ไว้และ
เป็นสากล 

3) เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรบัปรุง ตลอดจน ไดร้บัข้อเสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อเสร ิมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรบัปรุงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง  

4) เพื่ อ ให้ ข้ อ มูลสาธารณะที่ เ ป็ นป ระ โยช น์ต่ อผู ้ม ี ส่ว นได้ส่ว นเ สีย  ท า ให้ มัน่ ใจ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศึกษาที่มคีุณภาพ  

5) เพื่อให้หน่วยงานตน้สงักัดของสถาบันอุดมศึกษามขีอ้มูลพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรบัการส่งเสร ิม
สนับสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม    
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 3.3  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  เพื่อให้การด าเนินการเร ื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
บรรลุผลส าเรจ็และเกิดประสทิธผิล สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาป ัจจ ัยที่ ส่งผลต่อความส าเร ็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการก าหนดตวับ่งชี้ประสทิธผิลของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้
เป็นสารสนเทศในการตดัสนิใจด าเนินการ ปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนาให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
เกิดประสทิธผิลสูงสุด 
 3.4  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.4.1 ระบบการประกันคุณภาพ  
        สถาบันอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พฒันาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหร ือนานาชาติ หรือ   
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพฒันาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะตอ้งมกีระบวนการท างานที่ 
เร ิม่ตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาทั ้ง น้ี 
เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงคแ์ละมพีัฒนาการอย่างต่อเ น่ืองขณะเดียวกันก็เป็น
หลกัประกันแก่สาธารณชนให้มัน่ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศึกษาที่มคีุณภาพ   
  3.4.2  มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
        มาตรฐานส าคญัที่เป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ  มาตรฐาน
การอดุมศึกษา อย่างไรก็ตามในปจัจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องด าเนินการให้ได ้ตามมาตรฐาน
และหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอกีมาก เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัตริาชการตามมติดิา้นต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณมีหาวิทยาลยัของรฐั เป็นตน้ 
  3.4.3  กลไกการประกันคุณภาพ  
 ในดา้นของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท้ี่มคีวามส าคญัส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเรจ็และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคอื คณะกรรมการระดบันโยบายและผู ้บร ิหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการร ับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมนิและกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าที่ส าค ัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ
หรอืหน่วยงานน้ีคอื การจดัระบบประกันคุณภาพพรอ้มทัง้ตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรบัสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ตอ้งสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพการปฏิบัต ิงาน  ตัง้แต่ระดับ
บุคคล ระดบัภาควิชาหรอืสาขาวิชา  ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็น ต้องจ ัดท าคู่ม ือ
คุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคญัคณะกรรมการหรอืหน่วยงานน้ีต้องประสานงาน
และผลกัดนัให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพซึง่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดบั  
  3.4.4  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
 เป็นที่ทราบกันดว่ีาการวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสิทธ ิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจรงิ ถูกตอ้งตรงกันทุกระดบัตัง้แต่ระดบับุคคล  ภาควิชา คณะ 
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และสถาบันตลอดจน เป็นข้อมูลที่สามารถเรยีกใช้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี มี
ประสทิธภิาพจงึเป็นปจัจยัส าคญัยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ
คุณภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่การวางแผน การปฏิบัตงิานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถงึการปรบัปรุงและพฒันา 
 
4. ความสมัพันธร์ะหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต  ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ . 
2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานตน้สงักัดและสถานศึกษาจดัให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถอืว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต ้องด าเนินการ  
อย่างต่อเน่ือง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัตฉิบับเดยีวกันระบุถงึการประเมินคุณภาพภายนอก
ไว้ว่า “ให้มสี านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มฐีานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่
พฒันาเกณฑ์วิธ ีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจ ัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างตน้จะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บรหิารการศึกษาปกตทิี่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารควบคุมดูแลป ัจจ ัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ   
มกีารตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่ าง
สม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจงึตอ้งดูแลทัง้ปจัจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลติหรอืผลลพัธ ์(output/outcome) ซึง่ต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกที่เ น้นการประเมินผล
การจดัการศึกษา (output / outcome) ดงันัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กับการประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเป็นสิง่จ าเป็นโดยไดเ้ชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2 
 
 

 

 

 

 
  
  
 จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว  
จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษาประจ าปีซึ่งเป็นผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือเร ียกว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR)  
เพื่อน าเสนอหน่วยงานตน้สงักัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื่ อมโยงระหว่าง

การปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน 

การประเมนิตนเอง 

ของสถาบัน 

รายงาน 

ประจ าปี 

การตรวจเย่ียม 
รายงานผล 

การประเมนิ 

การติดตามผล 

การประเมินคณุภาพภายนอก การประกนัคณุภาพภายใน 

ขอ้มูลป้อนกลับ 

ข้อมลูป้อนกลับ 

แผนภาพท่ี 2  ความสมัพนัธ์ระหว่างการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
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การประกันคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. จะน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ดงันัน้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิตนเองที่มคีวามลุ่มลึก  สะท้อนภาพที่แท้จร ิง
ของสถานศึกษาในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 
 
5. ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ มจธ. รอบการประเมินปี 2555 

เน่ืองดว้ย สภามหาวิทยาลยัมมีตใินการประชุมครัง้ที่ 132 วันที่ 12 มนีาคม 2553 ก าหนดใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เ ป็นเลิศ 2552 – 2553 (Education Criteria for Performance 
Excellence, EdPEx) ในการประเมนิคุณภาพหน่วยงานระดบัคณะ  

กอปรกับอธกิารบดมีนีโยบายในการน าระบบการบริหารโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพหรือ total 
quality Management (TQM) มาใช้บูรณาการระบบการบริหารมหาวิทยาลัย โดยน ากรอบตามเกณฑ ์
EdPEx มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิด TQM ส าหร ับการบริหารเพื่อให้เกิดคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยั  

จากทิศทางดงักล่าว ในรอบการประเมนิปี 2555 ผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้คณะจัดท า
โครงร่างองคก์รตามเกณฑ ์EdPEx ลงในรายงาน SAR ซึง่เป็นจุดเร ิ่มต้นของการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้
เป็นเกณฑก์ารประเมนิต่อไปในอนาคต 
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 บทท่ี 2  
เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(โครงร่างองคก์ร) 
 

 โครงร่างองคก์าร  คอื การสรุปภาพรวมของสถาบัน สิส่ าคญัที่มอีทิธพิลต่อวิธดี าเนินการ ตลอดจน
ความท้าทายที่ส าคญัซิง่สถาบันเผชิญอยู่ 

1. ลกัษณะองคก์าร: คุณลกัษณะท่ีส าคญัของสถาบนัท่านคืออะไร 
ให้อธบิายลกัษณะสภาพแวดลอ้มของสถาบันและความสมัพนัธห์ลักกับผู ้เร ียน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผูส่้งมอบ และคู่ความร่วมมืออื่น ๆ 
 
โดยตอบค าถามต่อไปน้ี 

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์าร 
 
ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
1.  ก (1) สถาบันมหีลกัสูตร บรกิารที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และบรกิารทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ส าคญั

อะไรบ้าง 
2.  ก (1) สถาบันใช้วิธกีารอะไรในการจดัหลกัสูตร บรกิารที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และบรกิารทาง

การศึกษาอื่น ๆ 
3.  ก (2) สถาบันมวีัฒนธรรมองคก์าร จุดประสงค ์วิสยัทัศน์ ค่านิยม และพนัธกิจอะไร 
4.  ก (2) สมรรถนะหลกัของสถาบันคอือะไร  
5.  ก (2) สมรรถนะหลกัของสถาบันเกี่ยวข้องอย่างไรกับพนัธกิจของสถาบัน 
6.  ก (3) ลกัษณะโดยรวมของผูป้ฏิบัตงิานคอือะไร  
7.  ก (3) สถาบันแบ่งกลุ่มและประเภทของผูป้ฏิบัตงิานอะไรบ้าง 
8.  ก (3) ระดบัการศึกษาของผูป้ฏิบัตงิานเป็นอย่างไร 
9.  ก (3) ปจัจยัหลกัที่จูงใจให้ผูป้ฏิบัตงิานมุ่งมัน่ต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบันคอือะไร 
10.  ก (3) ผู้ปฏิบติังานและภาระงานในสถาบันมคีวามหลากหลายอย่างไร 
11.  ก (3) มกีลุ่มที่จดัต ัง้ให้ท าหน้าที่ต่อรองกับสถาบันหรอืไม่ 
12.  ก (3) สวัสดกิารท่ีส าคญั และข้อก าหนดพเิศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยัภายในสถาบันเป็น

เช่นใด 
13.  ก (4) สถาบันมอีาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ ์และสิง่อ านวยความสะดวกที่ส าคญัอะไรบ้าง 
14.  ก (5) สถาบันด าเนินงานภายใตเ้ง ื่อนไขข้อบังคบัอะไรบ้าง มาตรฐานของท้องถิน่ จงัหวัด  และ

ประเทศ ตลอดจนหลกัสูตร แผนการศึกษา และการวัดผลที่บังคบัใช้มอีะไรบ้าง ทัง้น้ี
รวมถงึกฎระเบียบเร ื่องความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ข้อก าหนดดา้นการรบัรอง     
วิทยฐานะ เง ื่อนไขดา้นการประกอบวิชาชีพครูและผูบ้รหิาร ระเบียบการเงนิและ



12 
 

ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
สภาพแวดลอ้ม ขอบเขตของชุมชนที่รบัผดิชอบ และข้อจ ากัดการให้บรกิารของสถาบันคอื
อะไร 

 
ข. ความสมัพันธร์ะดบัองคก์าร 

 
ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
15.  ข (1) โครงสรา้งและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมลีกัษณะอย่างไร   
16.  ข (1) ความสมัพนัธเ์ชิงการรายงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสถาบนัและผู้น าระดบัสูงมี

ลกัษณะเช่นใด 
17.  ข (2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัของสถาบันคอือะไร 
18.  ข (2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัมคีวามตอ้งการและ

ความคาดหวังท่ีส าคญัอะไรต่อหลกัสูตร บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุน
ผูเ้รยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อการปฏิบัตงิานของสถาบัน ความตอ้งการและความ
คาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกันอย่างไร 

19.  ข (3) ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีส าคัญคอืใครบ้าง           
20.  ข (3) ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีส าคัญ มบีทบาทอะไร

ในการจดัหลกัสูตร บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวนได  ้
ส่วนเสยี 

21.  ข (3) สถาบันมกีลไกท่ีส าคญัอะไรในการสื่อสารและจดัการดา้นความสัมพันธก์ับผูส่้งมอบ 
ผูเ้รยีน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

22.  ข (3) ผูส่้งมอบ ผูเ้รยีน และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีมบีทบาทอะไรในกระบวนการสร้างนวัตกรรม
ของสถาบัน  

23.  ข (3) สถาบันมขี้อก าหนดท่ีส าคญัอะไรส าหรบัผูส่้งมอบ 
 
หมายเหตุ 
หมายเหตุ 1 : ค าว่า “องคก์าร/สถาบนั” ซึง่ปรากฏในเกณฑ ์คุณภาพการศึกษา หมายถึง หน่วยงานซึ่ง

ก าลงัไดร้บัการตรวจประเมนิ หน่วยงานดงักล่าวอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษา หร ือหน่วยงาน
หลงัทางการศึกษาภายในวิทยาลยัหรอืมหาลยั 

หมายเหตุ 2 : ค าว่า “การจัดการศึกษา” ควรจะมกีารแปลความหมายกว้าง “หลกัสูตร บริการส่งเริม
การศึกษา และบริการอ่ืนๆ” [ข้อ1.ก.(1)] อาจหมายรวมถงึหลกัสูตรต่าง  ๆ (ทั ้งที่ม ีการ
นับหน่วยกิจและไม่นับหน่วยกิจ) การวิจยั การจดักิจกรรมส่งเสรมิสถาบัน โครงการความ
ร่วมมอืต่าง ๆ และการให้บรกิารเสรมิทางการศึกษา กลไกการจ ัดหลักสูตร และบริการที่
ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่สถาบันจ ัดให้กับผู ้เร ียนและผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย อาจเป็นการจ ัดให้
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โดยตรง หรอืจดัให้โดยผ่านคู่ความร่วมมอืทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผู ้แทนจาก
หน่วยงานหรอืบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบและด าเนินงาน หรอืผูซ้ึ่งผลการ
ด าเนินการจะกระทบต่อผลลพัธด์า้นการศึกษาโดยรวม ควรเข้ามามส่ีวนร่วมเพื่อให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างกระบวนการออกแบบและจดัการศึกษา กลุ่มเหล่าน้ีรวมถึงคณาจารย์
ในหลกัสูตรที่ส่งผูเ้รยีนมาเข้าเรยีนหรอืรบัไปศึกษาต่อ บุคลากรด้านการศึกษา คณาจารย์
จากต่างภาควิชาและสาขาวิชาชีพหรอืระดบั และการบรกิารทางสังคม หร ือบุคลากรที่ท า
หน้าที่ในการให้ค าปรกึษา แนะแนว 

หมายเหตุ 3 : ค าว่า “สมรรถนะหลัก” [ข้อ1.ก.(2) ] หมายถึง เร ื่องที่สถาบันมีความช านาญที่ สุด 
สมรรถนะหลกัขององคก์ารเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธท์ี่ส าคญัซึง่เป็นแกนหลักในการ
ท าให้บรรลุพนัธกิจและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการจดัการศึกษาของสถาบัน สมรรถนะหลัก
มกัเป็นสิง่ที่คู่แข่งขัน ผูส่้งมอบ และคู่ความร่วมมอืจะลอกเลยีนแบบได้ยาก และสมรรถนะ
หลกัขององคก์ารน้ีจะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขันที่ยัง่ยืน 

หมายเหตุ 4 : ค าว่า “ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ”   ซึ่งปรากฏในเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา หมายถงึ ผูจ้ดัหาบรกิารต่าง ๆ ส าหรบัผูเ้รยีน เช่น การบรกิารทางสังคม สถาน
ดูแลเดก็อ่อนและหลงัเวลาเรยีน รา้นจ าหน่ายหนังสอืภายนอกสถานศึกษา รถร ับส่ง และ
คู่ความร่วมมอื เช่น ผูจ้า้งงานในอนาคตของผู ้เร ียน ตลอดจนผู ้ส่งมอบสินค้าส าหร ับการ
ด าเนินการ เช่น คอมพวิเตอร ์เคร ื่องถ่ายเอกสาร และการซ่อมบ ารุงต่างๆ 

หมายเหตุ 5 : กลุ่มและประเภทของผูป้ฏิบัตงิาน (รวมถึงสถาบันที่ท าหน้าที่ต่อรอง)  [ข้อ1.ก.(3) ] อาจ
จดัแบ่งตามประเภทของการจ ้าง สายการบังค ับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ ้าง 
สถานที่ปฏิบัตงิาน สภาพแวดลอ้มในการท างานนโยบายส่งเสรมิความเป็นครอบครัว หร ือ
ปจัจยัอื่น ๆ 

หมายเหตุ 6 : บางสถาบันใช้อาสาสมคัรจ านวนมากในการปฏิบัตงิาน ดงันัน้เมื่อกล่าวถึงผู ้ปฏิบัต ิงานควร
รวมอาสาสมคัรเหล่าน้ีไว้ดว้ย [ข้อ1.ก.(3)]  

หมายเหตุ 7 : ในบางสถาบัน ความสมัพนัธข์องระบบธรรมาภบิาล และระบบการรายงาน อาจจะรวมถึง
ความสมัพนัธก์ับมูลนิธหิรอืแหล่งเงนิทุนอื่น ๆ  [ข้อ1.ข.(1)] 

หมายเหตุ 8 : ประเภทผูเ้รยีนและกลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย [ข้อ1.ข.(2) ] อาจจ ัดแบ่งตามป ัจจ ัยร่วมของ
ความคาดหวัง พฤตกิรรม ความชอบ หรอืลกัษณะของกลุ่ม อาจมกีารจ าแนกเป็นกลุ่มย่อย
ลงไปอกีตามความแตกต่างและความเหมอืนภายในกลุ่มเดียวกัน ตลาดของสถาบันอาจ
แบ่งย่อยเป็นส่วนตลาดตามหลกัสูตร บรกิารที่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละบรกิารทางการศึกษา 
หรอืคุณลกัษณะ สภาพภูมศิาสตร ์ปรมิาณ หรอืปจัจยัอื่น ๆ ซึ่งสถาบันใช้ก าหนดลักษณะ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 9 : ความตอ้งการตามประเภทผูเ้รยีนและกลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี [ข้อ1.ข.(2)] อาจรวมถึงเร ื่อง
ที่พกัพเิศษ หลกัสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความตอ้งการ ความปลอดภยัและระบบ
รักษาความปลอดภัย ขนาดชั ้นเร ียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่ห ลากหลาย 
ข้อก าหนดส าหรบัปรญิญาที่เหมาะสมกับผูร้บับรกิาร การให้ค าปร ึกษาแนะน าแก่ผู ้เร ียน 
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หลกัสูตรเสรมิพเิศษส าหรบัผูเ้รยีนที่กลบัมาเรยีนภายหลงัการลาออกกลางคัน การบริการ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา/การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจ ัดการ การสื่อสารทาง
อเิลคทรอนิกสค์วามตอ้งการของผูม้ส่ีวนเสยีอาจรวมถงึพฤตกิรรมที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและการให้บรกิารชุมชน 

หมายเหตุ 10 :  กลไกการสื่อสาร [ข้อ1.ข.(3)] ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจไดแ้ละอาจกระท า
ในลกัษณะการตดิต่อโดยบุคคล จดหมายอเิลคทรอนิกส์ ( e-mail)  เว็บไซด์ (web-based) 
หร ือ  โดยทางโท รศัพท์ในหลากสถาบันกลไกเหล่า น้ีอาจเป ลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลีย่นแปลงความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และชุมชนวิชาการ  

 
2.  สภาวะการณ์ขององคก์าร: สภาวะการณ์เชิงกลยุทธข์องสถาบนัเป็นอย่างไร 

ให้อธบิายสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปร ียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าค ัญ 
และระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร 
 
โดยตอบค าถามต่อไปน้ี 

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
 
ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
24.  ก (1) สถาบันอยู่ล าดบัใดในการแข่งขัน ให้อธบิายขนาดและการเตบิโตของสถาบันเปรยีบเทียบ

กับสถาบันในภาคการศึกษาหรอืตลาดการศึกษา 
25.  ก (1) จ านวนและประเภทของคู่แข่งและคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการท่ีส าคัญเป็น

อย่างไร 
26.  ก (2) อะไรคอืปจัจยัส าคญัที่ก าหนดความส าเรจ็ของสถาบันเมื่อเปรยีบเทียบกับความส าเรจ็ 

ของคู่แข่ง และสถาบันซึง่ให้บรกิารในลกัษณะเดยีวกัน   
27.  ก (2) อะไรคอืการเปลีย่นแปลงหลกัที่เกิดขึ้น ซึง่ส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันของสถาบัน  

รวมถงึโอกาสในการสรา้งนวตักรรมและความร่วมมอื 
28.  ก (3) แหล่งข้อมูลส าคญัที่มอียู่ส าหรบัข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบและเชิงแข่งขันภายในชุมชน

วิชาการมอีะไรบ้าง 
29.  ก (3) แหล่งข้อมูลส าคญัที่มอียู่ส าหรบัข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบส าหรบักระบวนการที่คลา้ยคลงึกัน

ภายนอกชุมชนวิชาการคอือะไร 
30.  ก (3) มขี้อจ ากัดอะไรบ้างในการรวมรวบข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบ 
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ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
 
ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
31.   ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธท์ี่ส าคญัดา้นการศึกษา และการเรยีนรู ้

ดา้นการปฏิบัตกิาร ดา้นทรพัยากรบุคคล และดา้นชุมชนของสถาบันคอือะไร   
32.   ความท้าทายเชิงกลยุทธแ์ละความไดเ้ปรยีบที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ยืนของ

สถาบันคอือะไร 
 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
 
ข้อท่ี หมวด ข้อค าถาม 
33.   ส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ  ซึง่รวมถงึการ

ประเมนิผลการเรียนรู้ระดบัองคก์าร และกระบวนการสร้างนวตักรรมของสถาบันมี
อะไรบ้าง 

 
หมายเหตุ : 
หมายเหตุ 1 : ปจัจยัหลกั [ข้อ2.ก.(2)] อาจรวมถงึสิ่งที่ท าให้มีความแตกต่าง เช่น ความเป็นผู ้น าด ้าน

หลกัสูตร การบรกิาร อตัราส่วนผูเ้รยีนต่อคณาจารย์ ความพงึพอใจของผู ้เร ียนและผู ้ม ีส่วน
ไดส่้วนเสยี การสรรหาและรกัษาคณาจารย์และบุคลากร ท าเลที่ต ัง้ที่ใกลผู้เ้รยีน ชื่อสยีง และ
มหีลกัสูตรให้เลอืก 

หมายเหตุ 2 : ความท้าทายและความไดเ้ปรยีบเชิงกลยุทธ  ์[ข้อ2.ข.] อาจสมัพนัธก์ับเทคโนโลยี หลักสูตร
บรกิารที่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละบรกิารทางการศึกษาอื่นๆ การปฏิบัต ิงานของสถาบันการ
สนับสนุนผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย การแบ่งส่วนภายใต้การศึกษา โลกาภิวัตน์การ
คุณค่าเพิม่โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียในชุมชน ประชาชน รวมทั ้งคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

หมายเหตุ 3 :  การปรบัปรุงผลการด าเนินการ [ข้อ2.ค. ] เป็นมิต ิการประเมินสถาบันตามระบบการให้
คะแนน เพื่อประเมนิความสมบูรณข์องแนวทาง และวิธ ีการน าไปปฏิบัต ิ ค าถามน้ีช่วยให้
สถาบันและผูป้ระเมนิคุณภาพก าหนดบรบิทในภาพรวมของแนวทางที่ใช้ปร ับปรุงผลการ
ด าเนินดารของสถาบัน แนวทางในการปรบัปรุงผลการด าเนินการซึง่ตรงกับแนวทางที่เ ป็น
ระบบตามกรอบของเกณฑน้ี์ อาจรวมถงึ 
 การใช้วงจรการปรบัปรุง – P (วางแผน) – D (ปฏิบัต ิ)  – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A 

(ปรบัปรุงพฒันา 

 การจดัท ารายงานประเมนิตนเองเพื่อการรบัรองคุณภาพ 
 การสมคัรเข้าสู่ระบบการรบัรองระดบัชาตเิพื่อปรงัปรุงการสอน 



16 
 

 การด าเนินการประเมนิอย่างอสิระในระดบัสถาบัน ภาควิชา หรอืหลกัสูตร  

 การใช้เคร ื่องมอืปรบัปรุงกระบวนการและสรา้งนวัตกรรมต่าง ๆ 
มจี านวนสถาบันเพิ่มขึ้นเร ื่อย  ๆ ที่ได ้ใช้การะบวนการเฉพาะต่าง  ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการสรา้งนวัตกรรมของหลกัสูตร บรกิารส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการบร ิการทาง
การศึกษาอื่น ๆ 

หมายเหตุ 4 : สถาบันการศึกษาอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มกีารแข่งขัน นอกเหนือจากด้านการร ับรู ้ผู ้เร ียน
แลว้ยังต้องมีการแข่งขันกับสถาบันอื่น  ๆ เพื่อท าให้เกิดความมัน่คงด้านการเง ินและ
ทรพัยากรบุคคล การแข่งขันน้ีอาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เพื่อให้ได ้ร ับ
เง ินงบป ระมาณสนับสนุน หร ือโอกาสที่จะ ให้ การบริก ารเ สร ิมด้านอื่น  ๆ ในกรณี
สถาบันการศึกษาภาครฐั อาจเป็นการแข่งขันกับองค์การภาครัฐ หร ือหน่วยงานอื่น  ๆ 
ภายใตง้บประมาณที่จ ากัด 

 



17 

 

บทท่ี 3 
องคป์ระกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 
หลกัการ 
 คณะแต่ละแห่งมปีรชัญา ปณธิาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่ที่ คณะจะก าหนด
วิสยัทัศน์ แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน้นของคณะที่สนับสนุนภารกิจของคณะตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถา้ม)ี ตลอดจนสอดคลอ้งกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ ์คณะกรรมการประจ าคณะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกกลุ่มในคณะ และมกีารถ่ายทอดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้ร ับทราบทัว่กันทั ้ง
อาจารย์ เจา้หน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู ้ที่ม ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู ้ปกครอง ชุมชน ผู ้ใช้บร ิการและสังคม
โดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  : 

1. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลกัการอุดมศึกษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะมพีนัธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวิจยั การบรกิารทางดา้นวิชาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกัคณะจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินการของคณะ เพื่อให้คณะด าเนินการสอดคลอ้งกับอตัลักษณ์หร ือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล 
และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ คณะตอ้งก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการ
พจิารณาอตัลกัษณห์รอืจุดเน้นของคณะแลว้ จะตอ้งค านึงถงึหลกัการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด ้านต่าง ๆ 
ของชาต ิรวมถงึทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ทัง้น้ี เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมร ับ และสามารถ
ตอบสนองสงัคมในทิศทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรคณะและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่ อมโยงกับปรัชญา
หรอืปณธิานและพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย  กรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551–2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คอื ด ้านการเร ียนการ

สอน การวิจยั การบรกิารทางดา้นวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัต ิการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร ัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ และรายงานผล

ต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุงแผน

กลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3  ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
8 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 
หลกัการ 

พนัธกิจที่ส าคญัที่สุดของคณะ คอื การผลติบัณฑติ หรอืการจดักิจกรรมการเร ียนการสอนให้ผู ้เร ียน มี
ความรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ มคีุณลกัษณะตามหลกัสูตรที่ก าหนด การเรยีน การสอนในยุคปจัจุบันใช้หลักการ
ของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงันัน้ พนัธกิจดงักล่าวจงึเกี่ยวข้องกับการบรหิารจ ัดการ
เรยีนการสอนที่อาศัยหลกัการร่วมมอืรวมพลงัของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกคณะ 

ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ที่ใช้ในการ
ผลติบัณฑติ ไดแ้ก่ (ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค ) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง)  ห้องสมุดและแหล่งการเ ร ียนรู ้อื่น (จ ) อุป กรณ์การศึกษา (ฉ ) 
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูแ้ละการบรกิารการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสมัฤทธผิลทางการเร ียนของ
นักศึกษา (ซ) องคป์ระกอบอื่นตามที่แต่ละคณะเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนด 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 12 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เร ื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมใีนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรว งว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธกิาร 
9. แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะมหีน้าที่พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับปรชัญาปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของ
คณะ ตลอดจนสอดคลอ้งกับความตอ้งการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพของสงัคม มกีารประเมินหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลกัสูตรอย่างมปีระสทิธภิาพและมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง  

 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัต ิที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

3. ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หมายถงึ ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม “ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอืสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาข าวิ ชา  ให้ป ระ เ มินตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษา” ที่ก าหนดในภาคผนวก ก ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดร้บัการร ับรองหลักสูตรจาก
สภาหรอืองคก์รวิชาชีพที่เกี่ยวข้องดว้ย 
  (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรอืหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได ้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตก่ิอนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากับให้มกีารด าเนินการไดอ้ย่างครบถว้นทัง้ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 
3 ข้างตน้ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา ที่ก าหนด
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณหีลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะตอ้งควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย  
รอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากับให้มกีารด าเนินการให้ครบถว้นทั ้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างตน้ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชี้และทุกหลกัสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหว่างคณะกับภาครฐัหรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพของหลกัสูตร มากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวิชาชีพทัง้หมดทุกระดับการศึกษา ( เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มจี านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มี
จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั ้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหตุ   : 

1. การเก็บข้อมูลเร ื่องหลกัสูตร สามารถนับผลงานได้ถ ึงเด ือนกรกฎาคมของทุกปี  ( เป็นหมายเหตุ
เพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. การนับหลกัสูตรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ให้นับหลกัสูตรที่มนัีกศึกษาลงทะเบียนเร ียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมนิ ส าหรบัการนับหลกัสูตรทัง้หมดให้นับหลกัสูตรที่ได ้ร ับอนุมัต ิให้เปิดสอนทุก
ระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรที่งดรบันักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิให้ปิด
ด าเนินการแลว้ 

3. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้นๆ 
และนับทัง้นักศึกษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทัง้ในที่ต ัง้และนอกที่ต ัง้ 

4. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถงึ  คณะกรรมการที่ร ับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หร ือ
เสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที่รบัผดิชอบบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสูตรที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกันทัง้หมดหรอืต่างชุดก็ได ้

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเข้า 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถอืเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดที่ตอ้งการบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและ
ความลุ่มลกึทางวิชาการ เพื่อปฏิบัตพินัธกิจส าค ัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจ ัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ด ังนั้น  คณะจึงควรมีอาจารย์ที่ม ีระด ับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสดัส่วนที่เหมาะสมกับพนัธกิจหรอืจุดเน้นของคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร ้อยละ 60 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปร ิญญาเอก เปร ียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร ้อยละ 30 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปร ิญญาเอก เปร ียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก = 
        

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนที่ได ้    =   
 
หรือ 

1. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ม ีคุณวุฒิปร ิญญาเอกเปร ียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
เท่ากับรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกในปีที่ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ม ี
คุณวุฒิปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าที่มกีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ ผ่านมา
ที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได=้  
 

 
หมายเหตุ   : 

1. คุณวุฒิปรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒิที่ไดร้บัหรอืเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงการศึกษาธกิาร กรณทีี่มกีารปรบัวุฒิการศึกษาให้มหีลกัฐานการส าเร ็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานัน้ ทัง้น้ี อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปรญิญาเอกไดส้ าหรบัที่กรณบีางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ ใน
กรณทีี่มอีาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจยัประจ าที่ระบุไว้ในนิยามศัพท์ 

3. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมอืนกับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเข้า 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะถือเป็นขุมป ัญญาของประเทศ และมีความร ับผิดชอบที่จะต้องส่งเสร ิมให้อาจารย์ ในคณะ
ท าการศึกษาวิจยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ใน
การเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิง่สะท้อนการ
ปฏิบัตงิานดงักล่าวของอาจารย์ตามพนัธกิจของคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน :   คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ  

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปร ียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้นไป 
 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่าร ้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ร องศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  = 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                  

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  
 

คะแนนที่ได ้  =      
 

หรือ 
1. ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบกับที่ผ่านมาเท่ากับ 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ต ารงต าแหน่งทางวิชาการเปร ียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนที่ได=้  
 
 

 
หมายเหตุ   :   

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ ไม่จ าเป็นต้อง เลือก

เหมอืนกับสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                        
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปร ียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา                                                                                                                             
ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเปรยีบเทียบ  
กับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 



27 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งมกีารบรหิารและพฒันาคณาจารย์อย่า ง
เหมาะสมทัง้ในดา้นเทคนิคการสอน การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั ้งมีการ
ปรบักระบวนการเรยีนการสอนโดยใช้ผลการเรยีนรูแ้ละข้อมูลจากความคิดเห็นของผู ้เร ียน นอกจ ากนั้น ยัง
จ าเป็นตอ้งมบุีคลากรสายสนับสนุนที่มคีุณภาพสอดคลอ้งกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์ทัง้ดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผน
บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มสีวัสดกิารเสรมิสรา้งสุขสภาพที่ด ีและสรา้งขวัญก าลงัใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 
4. มรีะบบการตดิตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทักษะที่ได ้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนและการวัดผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง 
5. มกีารให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุ มให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัต ิ
6. มกีารประเมินผลความส าเร ็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือปร ับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคคลากรสายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ    :  
1. คณะตอ้งแสดงให้เห็นข้อมูลการวิเคราะห์บุคลากรของตน แลว้ค่อยน าแผนบริหารหรือแผนพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยัมาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานของคณะ (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
2. คณะสามารถเลอืกใช้จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยหร ือของคณะ ( เป็นหมายเหตุ เพิ่มเติมของ 

มจธ.)  
3. การจดัสภาพแวดลอ้มที่ป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤตผิดิจรรยาบรรณเป็นตวัอย่างหน่ึงในมาตรการ

ควบคุมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัตไิด ้ (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  :        ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 (ใช้ผลการประเมินระดบัสถาบนั) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :        ปจัจยัน าเข้า 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :         

นอกเหนือจากการเร ียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจ ัดบร ิการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเร ื่องการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเร ียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ การบรกิารดา้นงานทะเบียน การบรกิารนักศึกษานานาชาต ิเป็นตน้ นอกจากนั้น 
ยังจ าเป็นตอ้งมสีภาพแวดลอ้มและการบรกิารดา้ยกายภาพที่ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่นสิง่แวดล้อม
ในสถาบัน หอพกันักศึกษา ห้องเรยีน สถานที่ออกก าลงักาย บรกิารอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อให้นักศึกษามีเคร ื่องคอมพิวเตอร ์ ใช้อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เคร ื่อง 

2. มบีรกิารห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มบีรกิารทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยใน
ดา้นห้องเรยีน ห้องปฏิบัตกิาร อุปการณก์ารศึกษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย 

4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกีฬา 

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอย่างน้อยเร ื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทั ้งมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคค ีภ ัยในบริเวณอาคาร   
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจดับรกิารด้านกายภาพที่

สนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 
หมายเหตุ  : 

1. ในเกณฑม์าตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ม ีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันดว้ย 

2. การคดิจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด ้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดบัปรญิญาตร ี
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  :         ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :         กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :         

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารจ ัดรูปแบบการเร ียน
การสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมส่ีวนร่วมจากบุคคล คณะ หรอืชุมชนภายนอก มกีารจ ัดกระบวนการ
เรยีนรูท้ี่ค านึงถงึความแตกต่างเฉพาะของตัวนักศึกษาซึ่งเป็นเร ื่องที่ส าค ัญมากต่อความสนใจ  ใฝ่รู ้และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรูข้องนักศึกษา  เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค ้นคว้าวิจ ัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดัให้มชีัว่โมงเรยีนในภาคปฏิบัต ิในห้องปฏบิัตกิาร รวมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพยีง มกีารจดัสมัมนา จดัประชุมเชิงปฏิบัตกิาร จ ัดท าโครงการ มีการเร ียนการสอนทาง
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เพียงพอส าหร ับ
การศึกษาหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร  
2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มรีายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี)  ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต  ิ
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการให้ผู ้เร ียนได้เร ียนรู ้จากการ

ปฏิบัตทิัง้ในและนอกห้องเรยีนหรอืจากการท าวิจยั 
4. มกีารให้ผูม้ปีระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภ ายนอกเข้ามาม ี    

ส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสูตร 
5. มกีารจดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาจากการวิจยั หรอืจากกระบวนการจ ัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการเร ียน

การสอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มตี่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่ต ่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการประเมินผลการเร ียนรู ้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมนิรายวิชา 

 
  



32 

 

หมายเหตุ  : 
1. คณะสามารถอา้งองิวิชา project หรอื วิชาสมัมนา เป็นส่วนหน่ึงของระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
2. มหาวิทยาลยัหรอืคณะจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มตี่อคุณภาพการเรยีนการสอนและ

สิง่สนับสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มกีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนหรือใน
ห้องปฏิบัตกิาร เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ  วิชาโครงงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ ์   
เป็นตน้ 

3. งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์้อ 5 หมายถึง งานวิจ ัยของผู ้สอนที่ได ้พัฒนาขึ้น 
และน าไปใช้ในการพฒันาวิธกีารสอน 

กรณหีลกัสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  ต ้องมีการจ ัดท า
รายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาดว้ย  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ 
           บณัฑิต 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คุณลกัษณะของบัณฑติ หมายถงึ คุณสมบัตทิี่พงึประสงคซ์ึ่งผู ้ส าเร ็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงม ี
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื คุณลกัษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลกัษณะของบัณฑติตามความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑติ คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทักษะทางปญัญา ดา้นทักษะความสมัพนัธ ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คุณลกัษณะบัณฑติตามความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑติอาจมคีวามแตกต่างกันตามลกัษณะอาชีพหรือบร ิบทของ
ผูใ้ช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอืที่มลีกัษณะที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เช่น การบรหิารจดัการ การเป็นผูใ้ฝ่รู ้ใฝ่เรยีน การก้าวทันวิทยาการ  ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้กับ
การปฏิบัตงิานจรงิ ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา หรอืผูส้ าเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่เ น้นการ
วิจยั ควรมคีุณลกัษณะเพิม่เตมิ ดา้นความเป็นนักวิชาการ การเป็นผูน้ าทางความคดิ โดยเฉพาะความสามารถ
ดา้นการคดิเชิงวิพากษ ์และการน าเสนอผลงาน 

 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป  : 

1. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรบัทุกหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

2. มกีารน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การวัดผลการศึกษา 
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทักษะอาชีพและคุณลกัษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ช้บัณฑติ 

3. มกีารส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบัณฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลยั หรอืที่ประชุมระดับชาติหร ือ
นานาชาต ิ

5. มกีิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศึกษาระดบัปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จ ัดโดย
คณะ 
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เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใ์ช้ผลงานจากวิทยานิพนธข์องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมกีารรบัรองการใช้ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานวิชาชีพ  (เฉพาะกลุ่ม  
ค 1) 

7. มกีารพฒันาทักษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธแ์ละมกีารน าไปตพีมิพ์ เผยแพร่ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ (เฉพาะกลุ่ม ง ) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑม์าตรฐาน
ทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 

 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2  ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  : ระดบัความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ 
   นักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละเป็นปจัจยัส าคญัของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณข์องพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาตแิละกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
รวมทัง้ความคาดหวังของผูใ้ช้บัณฑติและสงัคม ดงันัน้ คณะจงึควรมกีารวัดระดบัความส าเร ็จของการส่งเสร ิม
คุณธรรมจรยิธรรมที่คณะจดัให้กับนักศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศึกษาที่ตอ้งการส่งเสรมิไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษร 
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจร ิยธรรมส าหร ับนักศึกษาที่ต ้องกา รส่งเสร ิม

ตามข้อ 1 ไปยังผูบ้รหิาร คณาจารย์ นักศึกษา และผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ถงึทัง้คณะ 
3. มโีครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดย

ระบุตวับ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเรจ็ที่ชัดเจน 
4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี้ 
5. มนัีกศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ร ับการ ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติ 
 

หมายเหตุ    : 
1. คณะสามารถเลอืกใช้พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศึกษาของมหาวิทยาลัยหร ือคณะ

ได ้(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
2. การด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมฯ ตามเกณฑม์าตรฐานข้อ 3 ต้องครบถ้วนตาม

ข้อก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ( เป็นหมายเหตุเพิ่มเติมของ 
มจธ.) 

3. การประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมฯ ตามเกณฑม์าตรฐานข้อ 4 ต้องพิจารณา
จากลกัษณะของกิจกรรมนัน้ ๆ โดยตอ้งมกีารระบุตวัชี้วัดดงักล่าวไว้ในโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน  ( เป็น
หมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

4. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรตคิุณดา้นคุณธรรม จรยิธรรม หากด าเนินการในระดบัมหาวิทยาลัย 
ตอ้งมกีรรมการภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมผีูเ้ข้าร่วมการแข่งขันหรอืเข้าร่วมการคัดเลือก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตัง้แต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
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5. หน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิหมายถงึ หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(เช่น ระดบัจงัหวัด) หรอืรฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืบรษิทัมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน     : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

หลกัการ 
การด าเนินงานดา้นกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่คณะสนับสนุนส่งเสรมิเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่

มคีุณสมบัตพิรอ้ม นอกเหนือจากการจดัการเรยีนการสอนที่จดัขึ้นตามหลกัสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คอื (1) การจดับรกิารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง คณะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจดักิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
องคก์รหรอืชมรมนักศึกษาซึง่ไดร้บัการสนับสนุนส่งเสร ิมจากคณะ ทั ้ง น้ีเพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย 
อารมณ ์สงัคม สตปิญัญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ ได ้แก่ คุณธรรม จร ิยธรรม ความรู ้
ทักษะทางปญัญา ทักษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ รวมทัง้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   

3. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะควรจดับรกิารดา้นต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถว้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) การบรกิารดา้นแนะแนวและการให้ค าปรกึษา ทัง้ดา้นวิชาการและการใช้ชีวิต (2)  การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จดัหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษาเก่าในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารจดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มกีารจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มกีารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มกีารจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มกีารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 
6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจ ัดการที่สนอง

ความตอ้งการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ  : 
 ในกรณคีณะหรอืสถาบันที่ยังไม่มศีิษย์เก่าถอืว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะตอ้งส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถงึ กิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ด าเนินการทั ้งโดยคณะและองค์กรหรือชมรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผูเ้ข้าร่วมจะมโีอกาสไดร้บัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ ์ร่างกาย และคุณธรรมจร ิยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลกัษณะของบัณฑติที่พงึประสงค ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรมจรยิธรรม (2) ความรู ้(3) ทักษะทางปญัญา 
(4) ทักษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้
ก าหนดเพิม่เตมิ ตลอดจนสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. คณะจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาที่ส่งเสรมิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาตทุิกดา้น 
2. มกีิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มกีารส่งเสรมิให้นักศึกษาน าความรูด้า้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตร ีและอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหร ับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสรมิคุณภาพ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสร ้างเคร ือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา 
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา  

 
หมายเหตุ  : 
 การนับกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา ให้นับเฉพาะกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู ้จ ัดเท่านั้น ไม่ให้นับ
กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมในฐานะที่ปรกึษา (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.)  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ  
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
หลกัการ 

คณะแต่ละคณะอาจมจีุดเน้นในเร ื่องการวิจยัที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดลอ้มและความพร้อมของแต่
ละคณะ อย่างไรก็ตาม ทุกคณะจ าเป็นตอ้งมพีนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจคณะ ดังนั้น จ ึงต้องมีระบบและ
กลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจดา้นน้ีอย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่
ละคณะ เพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ เกิดประโยชน์ การวิจ ัยจะประสบความส าเร ็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นตอ้งมส่ีวนประกอบที่ส าคญั 3 ประการ ค ือ (1)  คณะต้องมีแผนการวิจ ัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรพัยากรให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน (2) คณาจารย์มส่ีวนร่วมในการวิจ ัยอย่าง
เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจ ัยกับการจ ัดการเร ียนการสอน และพันธกิจด ้านอื่น ๆ ของ คณะ และ (3) 
ผลงานวิจยัมคีุณภาพ มปีระโยชน์ สนองยุทธศาสตรข์องชาตแิละมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจ ัยของชาติ (พ.ศ. 2551 – 2554)  ส านักงานคณะกรรมการวิจ ัย

แห่งชาต ิ
6. แนวทางปฏิบัตจิรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาต ิ
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

คณะตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่มคีุณภาพ  โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถว้น เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั ้งการ
สนับสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยั การส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจ ัยและทีม
วิจยั การสนับสนุนทรพัยากรที่จ าเป็น ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรัพยากรเง ิน เคร ื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
1. มีร ะบบและกลไกบ ริห าร งานวิ จ ัย หร ืองานสร้า งสรรค์ เ พื่อ ให้ บร รลุ เ ป้าหมายตามแผน                   

ดา้นการวิจยัของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มกีารบูรณาการกระบวนการวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคก์ับการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศักยภาพดา้นการวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์และให้ความรู ้ด ้านจรรยาบรรณการวิจ ัย              

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณในระดบัคณะหรอืสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์  และ /หรือ

ไดร้บัการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นทุนวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค ์(ปรบัเกณฑใ์ห้เข้ากับบร ิบทของ 
มจธ.) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด ้านการวิจ ัยหร ืองานสร้าง สรรค์ตามอัตลักษณ์ข อง คณะอย่างน้อย                        
ในประเดน็ต่อไปน้ี 

- ห้องปฏิบัต ิการวิจ ัยฯ หรือหน่วยวิจ ัยฯ หรือศูนย์เคร ื่องมือ หร ือศูนย์ให้ค าปร ึกษาและ
 สนับสนุนการวิจยัฯ 

- ห้องสมุดหรอืแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัฯ 
- สิง่อ านวยความสะดวกหรือการร ักษาความปลอดภัยในการวิจ ัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิารวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน สรา้งสรรค ์

การจดัให้มศีาสตราจารย์อาคนัตุกะหรอืศาสตราจารย์รบัเชิญ (visiting  professor) 
6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถว้นทุกประเดน็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
8. มรีะบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภูมิป ัญญาท้องถิ่นหร ือจากสภาพ

ปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

หมายเหตุ  : 
1. ไม่ให้นับวิชาระเบียบวิธวีิจยัเป็นการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์กับการจ ัดการ

เรยีนการสอน (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
2. การให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย์และนักวิจ ัยต้องเป็นแบบ 2 ทางเท่านั้น ทั ้ง น้ี

สามารถนับกิจกรรมที่คณะส่งบุคลากรมาเข้าร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้ ( เป็นหมายเหตุ
เพิม่เตมิของ มจธ.) 

3. การจดัสรรทุนวิจยัของคณะให้ครอบคลุมทรพัยากรที่เป็นวัสดุ ครุภณัฑ ์หรอืบุคลากร  
4. คณะที่ไม่มีห้องสมุดหรือแหล่งค ้นคว้างานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ สามารถอ้างอิงข้อมูลจาก

ส านักหอสมุดเพื่อตอบตามเกณฑข์้อ 5 ได ้และให้ถอืว่าผ่านเกณฑ์ข้อ 6 โดยให้คณะพิจารณาข้อค าถามของ
แบบประเมนิของส านักหอสมุดว่าสะท้อนถงึการน าข้อมูลจากผูเ้กี่ยวข้อง (เช่น อาจารย์ นักวิจ ัย ) มีข้อค าถาม
เกี่ยวกับการน าข้อมูลจากผูเ้กี่ยวข้องมาปรบัปรุงการด าเนินงานที่ม ีส่วนส่งเสร ิมงานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์  
(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
6 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ  
7 ข้อ ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2   :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

การบรหิารจดัการความรูจ้ากผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา 
วงการวิชาการ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์เป็นเร ื่อง
ที่มคีวามส าคญัส าหรบัทุกคณะ ดงันัน้ คณะต้องจ ัดระบบส่งเสร ิมสนับสนุนให้มีการรวบรวม  เผยแพร่ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทรพัย์สนิทางปญัญาจากงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างเหมาะสมกับผูใ้ช้แต่ละกลุ่ม  โดย
สิง่ที่เผยแพร่ตอ้งมคีุณภาพเชื่อถอืไดแ้ละรวดเรว็ทันเหตุการณ ์

 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม ค ัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจ ัยหร ืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อให้เป็นองคค์วามรูท้ี่คนทัว่ไปเข้าใจได ้ และด าเนินการตามที่ระบบก าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคค์วามรูจ้ากงานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ที่ ได ้ร ับจากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

4. มกีารน าผลงานงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมกีารรบัรองการใช้ประโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธข์องงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 
 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม   : 

6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร และมกีารยื่นจดสทิธบิัตรและอนุสิทธ ิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

 
เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2  ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร ับรองการน างานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกมหาวิทยาลยัที่มกีารน างานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ของคณะไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมกีารรบัรองเป็นเอกสารหลกัฐานที่ชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุผล ของการน างานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ 

เฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3   :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
และนักวิจัยประจ า 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปจัจยัน าเข้า 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

ปจัจยัส าคญัที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดการผลติงานวิจยั หรอืงานสรา้งสรรค์ในคณะ ค ือ เง ินสนับสนุน
งานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ คณะจงึตอ้งจดัสรรเงนิจากภายในคณะและที่ได ้ร ับจากภายนอกคณะเพื่อ
สนับสนุนการท างานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธ ิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ คณะ 
นอกจากนัน้เงนิทุนวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่คณะไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตวับ่งชี้ที่ส าค ัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการวิจยัของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจยั 
 
เกณฑ์การประเมิน   :    โดยการแปลงจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์ประเมินสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร  ์

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

เกณฑ์ประเมินสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร  ์

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ : 
       1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก คณะต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
 
       จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยั  = 
  
 
 2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนที่ได ้  =  
 
 สรุปคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนั 

1. คะแนนที่ไดใ้นระดบัคณะวิชา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนที่ไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบัน = ค่าเฉลีย่ของคะแนนที่ไดข้องทุกคณะวิชาในสถาบัน 

   
หมายเหตุ    : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจยัประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัต ิงานจร ิงไม่นับรวม 
ผูล้าศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงนิที่มกีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หร ือปีงบประมาณนั้น ๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงนิที่เบิกจ่ายจรงิ 

3. กรณทีี่มหีลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงนิสนับสนุนงานวิจยั ซึง่อาจเป็นหลักฐานแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานที่ปรากฏ กรณีไม่มีหลักฐาน 
ให้แบ่งเงนิตามสดัส่วนผูร้่วมวิจยัของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงนิสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงนิโครงการวิจยัสถาบันที่ไดล้งนามในสัญญา
รบัทุนโดยอาจารย์หรอืนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบนัท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด  าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก X 5 
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
หลกัการ 

การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของคณะ คณะพึงให้บร ิการทางวิชาการแก่
ชุมชน สงัคม และประเทศชาตใินรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ การ
ให้บรกิารทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายหรอือาจคดิค่าใช้จา่ยตามความเหมาะสม โดยให้บรกิารทั ้ง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน และสังคมโดยวางรูปแบบการ
ให้บรกิารทางวิชาการมคีวามหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรพัยากรของคณะ เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้ค าปรกึษา ให้การอบรม จดัประชุมหรอืสมัมนาวิชาการ ท างานวิจยัตอบค าถามต่าง ๆ หร ือเพื่อ
ชี้แนะสงัคม การให้บรกิารทางวิชาการนอกเหนือจากเป็นการท าประโยชน์ให้สงัคมแลว้ คณะยังรบัประโยชน์ใน
ดา้นต่าง ๆ คอื เพิม่พูนความรู ้และประสบการณข์องอาจารย์อนัจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการ 
เพื่อใช้ประโยชน์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการวิจ ัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร ้าง
เครอืข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ เป็นการสร ้างรายได้ของคณะจากการ
ให้บรกิารวิชาการดว้ย 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565 ) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอย่างหน่ึงของคณะ คณะพึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการบรกิารทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมกีารจดัโครงสรา้งคณะเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนระบบ
ดงักล่าว การให้บรกิารทางวิชาการตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกับการจดัการเรยีนการสอนและการวิจ ัย และสามารถ
บูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอนและการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอน 
3. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการวิจยั  
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเร ียนการ

สอนและการวิจยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเร ียนการ

สอนและการวิจยั 
 
หมายเหตุ  :   

1. การให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม หมายถงึ กิจกรรมหรือโครงการให้บร ิการแก่สังคมภายนอก 
มหาวิทยาลยั หรอืเป็นการให้บรกิารที่จดัในคณะโดยมบุีคคลภายนอกมหาวิทยาลยัเข้ามาใช้บรกิาร 

2. คณะสามารถแสดงกิจกรรมการบูรณาการเป็นกิจกรรมในภาพรวมของคณะหรอืรายวิชาก็ได ้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมและบรบิทของคณะ (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

3. การประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอนหรือการวิจ ัยจะ
พจิารณาจากวัตถุประสงคแ์ละตวัชี้วัดของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ก่อนการด าเนินกิจกรรมการบูรณาการงาน
บรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอนและการวิจยั (เพิม่เตมิของ มจธ.)  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

ความสามารถในการให้บรกิารทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ และเป็นที่
พึง่ของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สงัคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของคณะ พจิารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการ (2) การสร ้าง
ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรูท้ี่เกิดจากการให้ให้บร ิการทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรูนั้น้ทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มกีารส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หร ือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวิชาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสงัคม  
4. มกีารน าผลการประเมนิในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไกหรอืกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ี่ไดจ้ากการให้บรกิารทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากร ภายในคณะ

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 

หมายเหตุ : 
การให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บร ิการแก่สังคมภายนอก 

มหาวิทยาลยั หรอืเป็นการให้บรกิารที่จดัในคณะโดยมบุีคคลภายนอกมหาวิทยาลยัเข้ามาใช้บรกิาร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
หลกัการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถอืเป็นพนัธกิจส าค ัญประการหน่ึงของ คณะ ดังนั้นคณะจึงต้องมี
ระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่
แตกต่างกันตามปรชัญา และธรรมชาตขิองแต่ละคณะ และมกีารบูรณาการเข้ากับพนัธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการ
ผลติบัณฑติ รวมทัง้มกีารจดักิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์สบืสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร ้างสรรค ์
ส่งเสรมิภูมปิญัญาท้องถิน่ให้เป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ี่ดขีึ้น  
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภาพนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.  2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะตอ้งมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั ้ง
การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมปิญัญาท้องถิน่ตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธ ิภาพและ
ประสทิธผิล มกีารบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

ศิลปะ คอื ความงาน คุณค่าของความงดงาม หรอืผลงานของมนุษย์ที่มจีุดมุ่งหมายการสร ้างสรรค์และ
แสดงออกถงึความงาม เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจ ิตใจของม นุษย์ ให้มนุษย์มีอารมณ์เพลิดเพลิน
และมคีวามสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จรงิ 

วัฒนธรรม หมายถงึ แบบอย่างหรอืวิถกีารด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างปกตสุิขในสงัคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจ ัดการเร ียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมร ับใน

ระดบัชาต ิ
 
หมายเหตุ  :   
 สามารถนับรวมผลงานจากวิชา Gen Ed เป็นกิจกรรมการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม แต่ให้สามารถนับไดเ้ฉพาะกรณทีี่นักศึกษาคณะตนเองลงทะเบียนเร ียนเท่านั้น ( เป็นหมายเหตุ
เพิม่เตมิของ มจธ.) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 
หลกัการ 

คณะตอ้งให้ความส าคญักับการบรหิารจดัการ โดยมคีณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของคณะให้มปีระสทิธภิาพ คณะจะตอ้งบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ ให้มคีุณภาพ เช่น ทร ัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลีย่นแปลง การบรหิารทรพัยากรทั ้งหมด ฯลฯ 
เพื่อสมัฤทธผิลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประ เมินผลการปฏิบัต ิราชการตามค าร ับรองการปฏิบัต ิร าชการ ส า นักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาตเิพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ 2552-2553 
7. เกณฑก์ารบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร ื่อง คู่มอืและแนวปฏิบัตใินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้

จดัตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร ื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  : ภาวะของผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
ปจัจยัสนับสนุนที่ส าคญัต่อการเจรญิก้าวหน้าของคณะ คอื คณะกรรมการประจ าคณะและผู ้บร ิหารทุก

ระดบัของคณะนัน้ ๆ หากคณะกรรมการประจ าคณะและผู ้บร ิหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู ้น าที่ด ี มีธรรมาภิบาล 
รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างด ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหาร 
มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของคณะไปในทิศทางที่
ถูกตอ้ง จะท าให้คณะเจรญิรุดหน้าอย่างเรว็ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัตหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า  
2. ผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์ มกีารน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพฒันาคณะ 
3. ผูบ้รหิารมกีารก ากับ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
4. ผูบ้รหิารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมส่ีวนร่วมในการบรหิารจ ัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุปร ะสงค์ของ

คณะเตม็ตามศักยภาพ 
6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
7. มกีลไกการประเมนิผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารคณะโดยอธกิารบด ีและผูบ้ร ิหารคณะน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม (ผลลพัธจ์ะปรากฏในตวับ่งชี้ สมศ.ที่ 13) 
 

หมายเหตุ   : 
1. หากจะประเมนิผ่านเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานข้อที่ 6 นัน้ ตอ้งแสดงข้อมูลการบรหิารงานตามหลัก     

ธรรมาภบิาลครบถว้นทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึง่สอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
2. เสนอใช้กลไกการรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เด ือนของคณะ เป็นกลไกการประเมินผลการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารคณะโดยอธกิารบด ีและให้ตรวจประเมินเฉพาะการน าผลประเมินการปรับปรุงการ
บรหิารงานของคณบด ี(เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  : การพัฒนาคณะสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมกีารสร ้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคม
แห่งการเรยีนรู ้ซึง่ตอ้งมกีารจดัการความรูเ้พื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรยีนรู ้โดยมกีารรวบรวมองค์ความรู ้ที่ม ีอยู่
ในคณะซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในคณะเข้าถึงความรู ้
และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้คณะมคีวามสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบรหิารจดัการความรูใ้นคณะ ประกอบดว้ย การระบุความรู ้การคัดเลือก การ
รวบรวม การจดัเก็บความรู ้การเข้าถงึข้อมูล และการแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ภายในและภายนอกคณะ การสร ้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรยีนรูภ้ายในคณะ การก าหนดแนววิธ ีปฏิบัต ิงาน ตลอดจนการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความรูใ้นคณะให้ดยีิ่งขึ้น 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลติบัณฑติและดา้นการวิจยั  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรูแ้ละทักษะดา้นการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจ ัย

อย่างชัดเจนตามประเดน็ความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 
3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทักษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อคน้หาแนวปฏิบัตทิี่ดตีามประเดน็ความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 ทั ้งที่ม ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเร ียนรู ้ 

อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดมีาพฒันาและจ ัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรูท้ี่ไดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศึกษาป ัจจุบันหร ือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เ ป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู ้ม ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)    
ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดมีาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ  
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
    (ใช้ผลการประเมินระดบัสถาบนั) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

สถาบันควรมกีารพฒันาสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจที่สอดคล้องร ับกับนโยบายและ   
การวางแผนระดบัสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณส์ามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั ้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานไดท้ัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผนและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารทุกระดับ เพื่อ
การปฏบิัตงิานตามภารกิจทุกดา้นของบุคลากร เพื่อการตดิตามตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาสถาบัน ทัง้น้ี ระบบดงักล่าวตอ้งมคีวามสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ
พงึพอใจของผูใ้ช้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวิจ ัย การบริหารจ ัดการ และการเง ิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ  
5. มกีารส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

เพื่อให้คณะมรีะบบบรหิารความเสีย่ง โดยการบรหิารและควบคุมป ัจจ ัย กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรูปของตวัเง ินหร ือไม่ใช้ต ัวเง ิน เช่น ชื่ อเสียง  และการ
ฟ้องรอ้งจากการไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล หรอืความคุม้ค่า) เพื่อให้
ระดบัความเสีย่งและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมร ับและควบคุมได้ โดย
ค านึงถงึการเรยีนรูว้ิธกีารป้องกันจากการคาดการณ์ป ัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปญัหา รวมทัง้การมแีผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ  มคีวาม
พรอ้มใช้งาน มกีารปรบัปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลีย่นแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะ
ตามยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธเ์ป็นส าคญั 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตัวแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกิจหลกัของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

2. มกีารวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปจัจยัที่ก่อให้เกิดความเสีย่งอย่างน้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของ
คณะ ตวัอย่างเช่น (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

- ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเง ิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร                       
  สถานที่) 

- ความเสีย่งดา้นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธข์องคณะ 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
- ความเสีย่งดา้นการปฏิบัต ิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

 บรหิารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสี่ยงด ้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  

 อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณภ์ายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าด ับความเสีย่งที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ ใน
ข้อ 2 (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งที่ม ีระด ับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน (ให้คะแนน
พืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร ัง้ 
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6. มกีารน าผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถดัไป 
 
หมายเหตุ     :  

1. การให้คะแนนพื้นฐานข้อน้ีโดยอัตโนมัต ิของเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-4 จะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานที่กองแผนงานเป็นผูร้วบรวมข้อมูล (เป็นหมายเหตุเพิม่เตมิของ มจธ.) 

2. คะแนนการประเมนิจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุรา้ยแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมินที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หร ือต่อชื่ อเสียงภาพลักษณ์ หร ือ
ความมัน่คงทางการเงนิของคณะ อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม หร ือจ ัดการกับความ
เสีย่ง หรอืปจัจยัเสีย่งที่ไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตวัอย่างความเสีย่งรา้ยแรงที่ให้ผลประเมนิเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มกีารเสยีชีวิตและถูกท ารา้ยร่างกายหรอืจติใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน

คณะ ทัง้ ๆ ที่อยู่ในวิสยัที่คณะสามารถป้องกันหรอืลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได ้ แต่ไม่พบแผนการ
จดัการความเสีย่งหรอืไม่พบความพยายามของคณะในการระงบัเหตุการณด์งักล่าว  

2. คณะหรอืหน่วยงานเสื่อมเสยีชื่อเสยีงหร ือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ด ี อันเน่ืองมาจากป ัจจ ัยต่าง ๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจยัหรอืบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานหรอืกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์ ข่าว online เป็นตน้ 

3. คณะหรอืหน่วยงานขาดสภาพคล่องในดา้นการเงนิจนท าให้ตอ้งปิดหลกัสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปจัจุบันที่เรยีนอยู่อย่างรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2  ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

** หากมคีณะใดคณะหน่ึงไดค้ะแนนการประเมนิเป็นศูนย์ ( 0)  แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการ
ประเมนิเป็นศูนย์ (0) ดว้ยเช่นกัน หากเป็นไปตามเง ื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างตน้ 
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมนิไดค้ะแนนเป็นศูนย์ (0) ไดแ้ก่ 

1. คณะมกีารวิเคราะห์และจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งเชิงป้องกัน หรอืมแีผนรองรบัเพื่อลดผลกระทบ
ส าหรบัความเสีย่งที่ท าให้เกิดเร ื่องรา้ยแรงดงักล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสยั อยู่นอกเหนือการบรหิารจดัการ (การควบคุมหรอืการป้องกัน) ของคณะ 
3. เหตุการณร์า้ยแรงดงักล่าวมคีวามรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรบัผลกระทบที่ได ้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
หลกัการ 

การเงนิและงบประมาณเป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างหน่ึงของคณะ ไม่ว่าแหล่งเง ินทุนของคณะจะได้มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน (ส าหร ับ สถาบันอุดมศึกษาของร ัฐ)  ห ร ือเง ินราย ได้ของคณะ  เช่น ค่าห น่วยกิ ต 
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั บรกิารทางวิชาการ ค่าเช่าทร ัพย์สิน 
ฯลฯ ผูบ้รหิารคณะหรอืเทียบเท่าจะตอ้งมแีผนการใช้เงนิที่สะท้อนความตอ้งการใช้เง ินเพื่อการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตงิานประจ าปีของคณะไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงนิ เช่น ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อจ านวนนักศึกษา ทร ัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่คณะใช้
ส าหรบัการผลติบัณฑติต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั ้งหมดของคณะหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) 
ด าเนินการทัง้หมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย์ ความรวดเรว็ในการเบิกจ่าย  ร ้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดไดห้ลงัจากปฏิบัตติามภารกิจทุกอย่างครบถว้น สิง่เหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จดัการดา้นการเงนิของคณะที่เน้นถงึความโปร่งใส ความถูกตอ้ง ใช้เมด็เงนิอย่างคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
มาตรฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนพฒันาดา้นการเงนิระดบัอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัตงิานประจ าปีของคณะ 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัตริาชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดนิ (สถาบันอุดมศึกษาของรฐั) และเงนิรายได  ้
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คณะจะตอ้งมรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเง ินอย่างมีประสิทธ ิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงนิซึง่เป็นแผนจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถ
ด าเนินการได ้มกีารวิเคราะห์รายได ้ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผ่นดนิและรายไดอ้ื่น ๆ ที่
คณะไดร้บั มกีารจดัสรรงบประมาณและการจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบ
การตรวจสอบการใช้เงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ  รายงานทางการเง ินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุก   
พนัธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงนิและความมัง่คงของคณะได ้

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มแีผนกลยุทธท์างการเงนิที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องคณะ 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้เง ินอย่าง

มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัต ิการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย

ปีละ 2 คร ัง้ 
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงนิและความ

มัน่คงของคณะอย่างต่อเน่ือง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เ ป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก าหนด (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 
7. ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเข้าข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงนิไปใช้ในการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

หมายเหตุ   :   
แผนกลยุทธท์างการเงนิ เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรพัยากรทางการเง ินของคณะที่

สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธข์องคณะให้สามารถด าเนินการได ้แผนกลยุทธ์ทางการเง ินจะสอดรับ ไปกับแผน 
กลยุทธข์องคณะ คณะควรประเมนิความตอ้งการทรพัยากรที่ตอ้งจดัหาส าหรบัการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ ์และประเมนิมูลค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงนิทุนที่ตอ้งการใช้ ซึง่จะเป็นความต้องการเง ินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจ ึงจะก าหนดให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนถงึที่มาของเงนิทุนที่ตอ้งการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเง ินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หร ือเง ินอุดหนุนจากรัฐบาล เง ินทุนสะสมของหน่วยงาน เง ินบร ิจาคจาก
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หน่วยงานภายนอกหรอืศิษย์เก่า หรอืคณะจะตอ้งมกีารระดมทุนดว้ยวิธกีารอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธท์างการเงนิจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธข์องคณะ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 ข้อ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
หลกัการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นป ัจจ ัยที่ส าค ัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พฒันาคุณภาพของคณะ  โดยตอ้งครอบคลุมทัง้ปจัจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น คณะจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อ เน่ือง และมี
กระบวนการจดัการความรู ้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของคณะ 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2549 ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
9. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของคณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะต้องสร ้างระบบและกลไกการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลยัและหน่วยงานตน้สงักัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั ้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มกีารประเมนิและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง และมนีวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษ าที่ต ้อง
ด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารสรา้งจติส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ทัง้น้ี เพื่อเป็นหลกัประกันแก่สาธารณชนให้มัน่ใจไดว่้าคณะสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มคีุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พฒันาการของคณะ ตัง้แต่ระดบัภาควิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ ความส าค ัญ เร ื่องการป ระกันคุณภาพการ ศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสูงสุดของคณะ 

3. มกีารก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิตามอตัลกัษณข์องคณะ 
4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถว้น ประกอบดว้ย (1) การควบคุม

ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ (2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่ม ีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดใน CHE QA Online และ (3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธทุ์กตวับ่งชี้ 

6. มรีะบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้  9 องค์ประกอบ
คุณภาพ (ให้คะแนนพืน้ฐานข้อน้ีโดยอตัโนมตั)ิ 

7. มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู ้ใช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บรกิารตามพนัธกิจของคณะ 
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8. มเีครอืข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9. มแีนวปฏิบัตทิี่ดหีรอืงานวิจยัดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
หมายเหตุ   :   

คณะตอ้งก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิตามอตัลกัษณข์องตนเอง โดยอาจพจิารณาจาก Super KPI ของคณะ 
และไม่ให้นับตวับ่งชี้อตัลกัษณข์อง  สมศ. ที่เป็นของมหาวิทยาลยั “เก่งและด”ี แต่ให้บอกว่าภายใต้ “เก่งและดี” 
ของคณะสะท้อนดา้นใด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 หรอื 6 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

7 หรอื 8 ข้อ 
มกีารด าเนินการ 

9 ข้อ 
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บทท่ี 4  
นิยามศพัท์ 

 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั หมายถงึ การจดัการศึกษาที่ถอืว่าผู ้เร ียนส าค ัญที่ สุด   
เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที่ตอ้งเน้นให้ผูเ้รยีนแสวงหาความรู ้ และพัฒนาคว ามรู ้ได ้ด ้วยตนเอง หร ือ
รวมทัง้มกีารฝึกและปฏิบัตใินสภาพจรงิของการท างาน มกีารเชื่อมโยงสิง่ที่เรยีนกับสงัคมและการประยุกต์ใช้ 
มกีารจดักิจกรรมและกระบวนการให้ผูเ้รยีนไดค้ดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิและสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ  

นอกจากน้ีตอ้งส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตมิตามศักยภาพ โดยสะท้อนจาก
การที่นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนรายวิชา หรอืเลอืกท าโครง งานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เน้ือหาของวิชานัน้ ๆ  

รูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึ่ง มุ่งพัฒนาความรู ้
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสงัคม มปีรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตวัอย่างเช่น 

1. การเรยีนรูจ้ากกรณปีญัหา (Problem-based Learning : PBL)   
2. การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study)  
3. การเรยีนรูแ้บบสรรคนิยม (Constructivism)  
4. การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-Study)  
5. การเรยีนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning)  
6. การเรยีนรูท้ี่เน้นการวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ (Research-based Learning)  
7. การเรยีนรูท้ี่ใช้วิธสีรา้งผลงานจากการตกผลกึทางปญัญา (Crystal-based Approach)  
การบูรณาการ (Integration)  หมายถงึ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ   

การจดัสรรทรพัยากร การปฏิบัตกิาร ผลลพัธ ์และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงคท์ี่ส าค ัญของคณะ 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่ม ีประสิทธ ิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดยีวกัน (alignment) ซึง่การด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการจดัการผลการด าเนินการ 
มคีวามเชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดยีวอย่างสมบูรณ ์  

การเผยแพร่ (งานสร้างสรรค์) หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในการจ ัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรอืจดัการแสดง (Performance) ซึง่เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตร ี การแสดง  
ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมกีารจดัการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหร ือนานาชาติ อย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธ ีการที่ยอมร ับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ 
ประกอบดว้ย ศิลปินแห่งชาต ิ ผูท้รงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ การน าเสนอบทความวิจ ัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ์(Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจดัท ารายงานฯ หรอืคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒิที่ม ีผลงานเป็นที่ยอมร ับในสาขาวิชา
นัน้ๆ จากนอกสถาบันเจา้ภาพอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมผีูป้ระเมนิบทความที่เ ป็นผู ้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจา้ของบทความ 



68 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจยัในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ์(Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธิการจ ัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจ ัดประชุม 
ประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมร ับใน
สาขาวิชานัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมผีูป้ระเมนิบทความที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากต่างประเทศ  

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถงึ การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอย่างมแีผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มผีลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอ้ม และสังคมในแนวทางที่ด ีขึ้น 
โดยมเีป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรบัร่วมกันได ้ผลการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรือสร ้างสิ่งใหม่ต้องไม่
เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรยี์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่ม ีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั ้ง ทาง
เทคโนโลยี ระบบสงัคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างเข้าใจมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างสนัตสุิข  

การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม หมายถงึ กิจกรรมหรอืโครงการให้บรกิารแก่สังคมภายนอก 
มหาวิทยาลยั หรอืเป็นการให้บรกิารที่จดัในคณะโดยมบุีคคลภายนอกมหาวิทยาลยัเข้ามาใช้บรกิาร 

การให้อ านาจในการตดัสินใจ หมายถงึ การให้อ านาจและความรบัผดิชอบในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัตแิก่ผูป้ฏิบัตงิาน ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

งานวิจัย หมายถงึ กระบวนการที่มรีะเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปญัหา หร ือการเสาะ
แสวงหาความรูใ้หม่ ตลอดจนถงึการประดษิฐค์ดิคน้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา คน้คว้าหรอืทดลอง วิเคราะห์
และตคีวามข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  (นิยามของ สกอ.) 

งานวิจัย หมายถงึ ผลงานทางวิชาการที่ไดม้กีารศึกษาคน้คว้าตามกระบวนการระเบียบวิธ ีวิจ ัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองคค์วามรูใ้หม่ หรอืเป็นการต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิ  (นิยามของ สมศ.) 

งานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจ ัยที่
ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรอืวารสารวิชาการระดบัชาตติามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีได้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจยัที่ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  หร ือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรอืฐานข้อมูล Scopus หรอืวารสารวิชาการระดบันานาชาตติามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท่ี์น ามาใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจ ัยหร ืองานสร้างสรรค์ที่ ได ้
น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจ ัย และรายงานการวิจ ัยอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปสู่การแก้ป ัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดร ิเร ิ่มสร ้างสรรค ์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมหีลกัฐานปรากฏอย่างชัดเจนถงึการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จร ิงอย่างชัดเจน
ตามวัตถุประสงค ์และ/หรอื ไดก้ารรบัรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัและงานสร ้างสรรค ์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ป ัญหาได้
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อย่างเป็นรูปธรรม มดีงัน้ี  
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยัที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน

เร ื่องต่าง ๆ  ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดขีึ้น ไดแ้ก่การใช้ประโยชน์ดา้นสาธารณสุข ดา้น
การบรหิารจดัการส าหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสร ิมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ดา้นวิถชีีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นตน้   

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรอืก าหนดมาตรการ กฎเกณฑต์่างๆ โดยองคก์ร  หรอืหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นตน้ 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ เช่น งานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์
หรอืผลติภณัฑซ์ึง่ก่อให้เกิดรายได ้ หรอืน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  เป็นตน้ 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร ้างคุณค่าทางจ ิตใจ ยกระดับจ ิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรยีภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล ซึ่งได ้มีการศึกษาและ
ประเมนิไว้ 

งานสร้างสรรค ์หมายถงึ ผลงานศิลปะที่มกีารศึกษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชา
ทางศิลปะ ตามการจดักลุ่มศิลปะของอาเซยีน ไดแ้ก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing 
Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of 
Education) ไดแ้ก่ คณะวิจติรศิลป์ คณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์คณะโบราณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์โดยมผีลงานที่แสดงออกถึง
แนวทางการทดลอง หรอืการพฒันาจากแนวคดิการสรา้งสรรคเ์ดมิ เพื่อเป็นตน้แบบหรอืความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตรท์างศิลปะ งานสรา้งสรรคค์รอบคลุมถงึสิง่ประดษิฐ ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทาง    
ที่มคีุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาชีพ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถงึ หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัต ิของนักวิจ ัยทัว่ไป เพื่อให้การ
ด าเนินงานวิจยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ

การศึกษา คน้คว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิศ์รแีละเกียรตภิูมขิองนักวิจยั ดงัน้ี  
1. นักวิจยัตอ้งซื่อสตัย์และมคีุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ  
2. นักวิจยัตอ้งตระหนักถงึพนัธกรณใีนการท าวิจยัตามข้อตกลงที่ท า ไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน 

การวิจยัและต่อหน่วยงานที่ตนสงักัด  
3. นักวิจยัตอ้งมพีืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาการที่ท าวิจยั  
4. นักวิจยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นสิง่มชีีวิตหรอืไม่มชีีวิต  

5. นักวิจยัตอ้งเคารพศักดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษย์ที่ใช้เป็นตวัอย่างในการวิจยั  
6. นักวิจยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการท าวิจยั  
7. นักวิจยัพงึน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  

8. นักวิจยัพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น  
9. นักวิจยัพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 
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จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน หมายถงึ ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพงึปฏิบัตเิพื่อร ักษา ส่งเสร ิมเกียรติคุณ ชื่ อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากร สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลยัก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ กพอ. เร ื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมใีนสถาบันอุดมศึกษา โดยตอ้งยึดมัน่ในหลกัการ 6 ประการ ค ือ 1 ยึดมัน่ 
และยืนหยัดในสิง่ที่ถูกตอ้ง 2) ซื่อสตัย์สุจรติและรบัผดิชอบ 3) ปฏิบัตหิน้าที่ดว้ยความโปร่ งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได ้4) ปฏิบัตหิน้าที่โดยไม่เลอืกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 6) ไม่ใช้อ านาจ 
ครอบง าผดิท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คอื 1) จรรยาบรรณ 
ต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัตงิาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) 
จรรยาบรรณต่อผูบ้ังคบับัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู ้ใต ้บังค ับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมงาน 8) 
จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้บับรกิาร 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสงัคม  

นักวิจัย หมายถงึ นักวิจยัประจ าที่เป็นข้าราชการ หรอืพนักงานของมหาวิทยาลยั รวมทัง้บุคลากรที่
ม ีต าแหน่งและห น้าที่ คว ามร ับผิดชอบเที ยบ เท่า เจ ้าหน้าที่วิ จ ัย หร ือ นักวิ จ ัย  และมีสัญญาจ้า งกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรยีนตามเกณฑจ์ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงัน้ี  
ระบบทวิภาค 

- ส าหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา) 

- ส าหรบันักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาทัง้โครงการปกตแิละโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24  
หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกต)ิ 
ระบบไตรภาค 

- ส าหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  (15 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา) 

- ส าหรบันักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา)  

 
ขัน้ตอนการค านวณค่า  FTES มีดงัน้ี  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็ค ือ ผลรวมของผลคูณ 
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี 
การศึกษา รวบรวมหลงัจากนักศึกษาลงทะเบียนแลว้เสรจ็ (หมดก าหนดเวลาการเพิม่ -ถอน) โดยมีสูตรการ 
ค านวณ ดงัน้ี  
                  SCH =        ∑ nici           เมื่อ  n i=  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
                                                            Ci=    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดงัน้ี  
 
                       SCH  
FTES  =  

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ  
 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถงึ นักศึกษาที่เร ียนในช่วงเวลาราชการ หร ือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันไดม้กีารค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพเิศษ  

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถงึ นักศึกษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หร ือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันมไิดนั้บว่าการสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรอืได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพเิศษ 

แนวปฏิบติัท่ีดี หมายถงึ วิธปีฏิบัต ิหรอืขัน้ตอนการปฏิบัตทิี่ท าให้องคก์ารประสบความส าเร ็จ หร ือ
สู่ความเป็นเลศิตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการหร ือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร ็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมกีารสรุปวิธปีฏิบัต ิหรอืขัน้ตอนการปฏิบัต ิตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานวิชาการท่ีได้ร ับรองคุณภาพ  หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หร ือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและไดร้บัการรบัรองคุณภาพแลว้ ตามเกณฑข์อง กพอ. เร ื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Books) ตอ้งเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตพีมิพ ์ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถงึ เอกสารทางวิชาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ มขี้อความรู ้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคดิเชิงทฤษฎีที่ไดจ้ากประสบการณ ์การสงัเคราะห์เอกสาร หรอื การวิจยั โดยจัดท าในรูปของ
บทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มคีุณภาพซึง่มผีูต้รวจอ่าน 

- ต ารา หมายถงึ เอกสารทางวิชาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง เน้ือหา
ทัง้หมดของรายวิชาหรอืเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรอืหลกัสูตรก็ได ้โดยมกีารวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอุดมศึกษา 

- หนังสอื หมายถงึ เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู ้อ่าน
ทัว่ไป โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสูตรหรอืตอ้งน ามาประกอบการเรยีนการสอนในวิชา
ใดวิชาหน่ึง ทัง้น้ีจะตอ้งเป็นเอกสารที่เรยีบเรยีงขึ้นอย่างมเีอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม ัน่คงและให้
ทัศนะของผูเ้ขียนที่สรา้งเสรมิปญัญาความคดิ และสรา้งความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ 
หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถงึ กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได ้ร ับผลกระทบ หรืออาจได้ร ับ
ผลกระทบ จากการด าเนินการและความส าเรจ็ของคณะ ตวัอย่างของกลุ่มผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าค ัญ เช่น 
นักศึกษา ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครอง ผูป้ฏิบัตงิาน คู่ความร่วมมือทั ้งที่ เ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
คณะกรรมการก ากับดูแลคณะในดา้นต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจา้ง คณะหรอืสถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่
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ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องคก์ารที่ให้เงนิสนับสนุน ผูเ้สยีภาษ ีผูก้ าหนดนโยบาย ผูส่้งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิน่และชุมชนวิชาการหรอืวิชาชีพ  

แผนกลยุทธ ์หมายถงึ แผนระยะยาวของคณะโดยทัว่ไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพฒันาของคณะ แผนกลยุทธป์ระกอบไปดว้ยวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วัตถุประสงค ์  ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธต์่าง ๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ 
มกีารก าหนดตวับ่งชี้ความส าเรจ็ของแต่ละกลยุทธแ์ละค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้เพื่อวัดระดบัความส าเร ็จของ
การด าเนินงานตามกลยุทธ ์โดยคณะน าแผนกลยุทธม์าจดัท าแผนด าเนินงานหรอืแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

แผนปฏิบติัการประจ าปี หมายถงึ แผนระยะสัน้ที่มรีะยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปีเป็น
แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัต ิ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจร ิงตามก ลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอ้งด าเนินการในปีนัน้ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ต ัวบ่งชี้
ความส าเรจ็ของโครงการหรอืกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชี้เหล่านัน้ รวมทัง้มกีารระบุผู ้ร ับผิดชอบหลัก
หรอืหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต ้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถงึ ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานที่มกีารก าหนดอย่างชัดเจนว่าตอ้งท าอะไรบ้างเพื่อให้ได ้ผล

ออกมาตามที่ตอ้งการ ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานจะตอ้งปรากฏให้ทราบโดยทัว่กันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร

หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืโดยวิธกีารอื่น ๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ยปจัจยัน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลติ และข้อมูลป้อนกลบั ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถงึ สิง่ที่ท าให้ระบบมกีารขับเคลื่อนหรอืด าเนินอยู่ได ้โดยมกีารจดัสรรทรพัยากร มีการ

จดัองคก์าร หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผูด้ าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศ หมายถงึ ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั ้ง

การวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผูท้ี่มสีทิธไิดร้บัสารสนเทศ เ พื่อใช้ใน
การปฏิบัตงิาน การบรหิาร หรอืการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร ์ รวมทั ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเคร ื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก์ารมหีลายประเภทในแต่ละประเภทมีได ้
หลายระบบ ทัง้น้ีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการท างานที่แตกต่างกันออกไป  

วฒันธรรม หมายถึง แบบอย่างหรือวิถ ีการด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวก าหนด
พฤตกิรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกตสุิขในสงัคม 

ศิลปะ หมายถงึ ความงาน คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่ม ีจุดมุ่งหมายการ
สรา้งสรรคแ์ละแสดงออกถงึความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจ ิตใจของมนุษย์ ให้มนุษย์มี
อารมณเ์พลดิเพลนิและมคีวามสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จรงิ 

สวยงาม หมายถงึ มกีารจดัแต่งอาคาร สภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม 
ไม่สิน้เปลอืง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

สะอาด หมายถงึ ไม่รก มรีะเบียบ รกัษาง่าย ใช้สะดวก 
สุขลกัษณะ หมายถงึ สะอาด ปลอดภยั ไรม้ลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
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สุนทรียะทางศิลปะและวฒันธรรม หมายถงึ คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ ส่งผล
ต่อการรบัรูแ้ละความรูส้กึ สามารถจรรโลงจติใจให้มคีวามสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถ ีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมที่เข้าใจและผูกพนั ตลอดจนการรบัรูถ้งึคุณค่าที่เ ป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัตศิาสตรเ์พื่อการด ารงรกัษส์บืต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ 
หมายถงึ หน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกมหาวิทยาลยัที่มกีารน างานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ของคณะไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมกีารรบัรองเป็นเอกสารหลกัฐานที่ชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุผล  ของการน างานวิจยัหรอื
งานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถงึ หน่วยงานราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่าขึ้นไป หร ือ 
รฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชน  

หลกัธรรมาภิบาล หมายถงึการปกครอง การบรหิาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถงึการบรหิารจดัการที่ด ี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได ้ทั ้งภาคร ัฐและ
เอกชน  

ธรรมที่ใช้ในการบรหิารงานน้ีมคีวามหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถงึศีลธรรม คุณธรรม จร ิยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั ้งปวง     
ซึง่วิญญูชนพงึมแีละพงึประพฤตปิฏิบัต ิอาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์ารภายนอก เป็นตน้  
          หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรบัใช้ในภาครฐัม ี10 องคป์ระกอบ  

1. หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) คอืผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ไดร้บังบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรอืหน่วยงานที่มภีารกิจคลา้ยคลึงกันและมีผลการปฏิบัต ิงานในระดับชั ้นน าของประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัตริาชการจะตอ้งมีทิศ ทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน       
มกีระบวนการปฏิบัตงิานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลและพฒันา ปร ับปรุง
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

2. หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) คอืการบรหิารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ด ีที่ม ีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัตงิานโดยใช้เทคนิคและเคร ื่องมือการบริหารจ ัดการที่เหมาะสมให้องค ์การ 
สามารถใช้ทร ัพยากรทั ้งด ้านต้นทุน แร งงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขี ด 
ความสามารถในการปฏิบัตริาชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู ้ม ีส่วนได ้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  

3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) คือการให้บร ิการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน  
ระยะเวลาที่ก าหนด และสรา้งความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหร ือความ  
ตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีที่มคีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่าง  

4. หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) คอืการแสดงความรบัผิดชอบในการปฏิบัต ิหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ 
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สาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส านึกในการรบัผดิชอบต่อปญัหาสาธารณะ  
5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมี

ข้อสงสยัและสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสร ีโดยประชาชนสามารถรู ้
ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได ้  

6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู ้ม ีส่วนได ้  
ส่วนเสยีทุกกลุ่มมโีอกาสไดเ้ข้าร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอป ัญหาหรือ
ประเดน็ที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไขป ัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม 
กระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นส่วนการพฒันา  

7. หลักการกระจาย อ านาจ  ( Decentralization) คือการถ่ าย โอนอ านาจการตัดสินใ จ  
ทรพัยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น)  
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน  
การตดัสนิใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร ้างความพึงพอใจในการให้บร ิการต่อ  
ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี การปรบัปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ด ี  
ของส่วนราชการ  

8. หลกันิตธิรรม (Rule of Law) คอืการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัในการ บรหิาร
ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัต ิและค านึงถงึสทิธเิสรภีาพของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี  

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) คือการได้ร ับการปฏิบัต ิและได้ร ับบร ิการอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่มกีารแบ่งแยกดา้นชายหรอืหญิง ถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย  
หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม  
และอื่นๆ  

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) คอื การหาข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อค ิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ ได ้ร ับ
ประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงซึง่ตอ้งไม่มีข้อค ัดค ้านที่ ยุต ิไม่ได ้ ใน
ประเดน็ที่ส าคญั โดยฉันทามตไิม่จ าเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเห็นพองโดยเอกฉันท์  

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถงึ รายวิชาและประสบการณท์ัง้หมดที่ผูเ้รยีนตอ้งศึกษาเพื่อให้ได ้ร ับ
การ รบัรองจากสภาหรอืองคก์รวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย  

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่ ส าหร ับการเผยแพร่ที่ยอมร ับในวงวิชาการ โดยการจ ัดแสดง  
นิทรรศการหรือจ ัดการแสดง ซึ่งเป็ นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดัเลอืกคุณภาพงานสร้างสรรค ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเป็นหอศิลป์ระดบัสถานศึกษา 
2. หอศิลป์ขององคก์รหรอืสมาคม จะตอ้งเป็นสถานที่จ ัดแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ

บรหิารจดัการหอศิลป์ หรอืดูแลการจดันิทรรศการทางวิชาการ 
3. แหล่งเผยแพร่ ระดับนานาชาติ ต ้องได้ร ับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติหร ือเป็ น

โครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4. คณะกรรมการพจิารณาการกลัน่กรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต ่ ากว่า 3 คน โดยมีองค ์ประกอบสอดคล้อง 
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กับเกณฑก์ารประเมนิ ประกอบดว้ย ศิลปินแห่งชาติ ผู ้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ยอมร ับในสาขาวิชานั้น 
ทัง้น้ีตอ้งมกีรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาดว้ย 

5. ศิลปะที่ไม่ตอ้งการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
และมคีุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จ ัดแสดงต้อง
ไดร้บัการรบัรองจากผู ้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต ่ ากว่า 3 คน ทั ้งน้ีต ้องมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพจิารณาด้วย 

แหล่งเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพ หมายถงึ สถานที่ส าหร ับเผยแพร่ โดยการจ ัดนิทรรศการหรือการ
จดัการแสดงซึง่เป็นการน าเสนอผลงานจากงานสรา้งสรรคสู่์สาธารณะหรอืกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วย
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคุณภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเป็นหอศิลป์ระดบัสถาบันการศึกษา 
2. หอศิลป์ขององคก์รหรอืสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จ ัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบรหิารจดัการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจดันิทรรศการทางวิชาการ 
3. แหล่งเผยแพร่ระดบันานาชาตติอ้งไดร้บัการยอมรบัในวงการศิลปะในระดับนานชาติ หร ือเป็น

โครงการความร่วมมอืทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4. มคีณะกรรมการพิจารณาการกลัน่กรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจ ัดแสดงผลงาน โดยมี

องค ์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกั บเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาต ิ
ผูท้รงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ไดร้บัการยอมรบัในวงวิชาการ 

5. ศิลปะที่ไม่ตอ้งการแสดงที่หอศิลป์ จะตอ้งมเีอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดย
ผลงานที่จดัแสดงตอ้งได้ร ับการยอมรับจากผู ้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หร ือหลักฐานที่แสดงกิจกรรม       
การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมคีุณภาพ ของการแสดงที่มลีกัษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพืน้บ้าน ดนตร ี
ดุรยิางคศ์ิลป์ และนาฏศิลป์นอกสถานที่ (Street Performance) เป็นตน้ 

ให้คะแนนพ้ืนฐานข้อน้ีโดยอัตโนมัติ หมายถึง คณะใช้ผลการด าเนินงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั โดยเขียนในรายงานผลการด าเนินงานว่า “ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” ทั ้ง น้ี
คณะสามารถเขียนรายงานเพิม่เตมิผลการด าเนินงานของคณะที่นอกเหนือจากส่วนของมหาวิทยาลยัได  ้

อาจารยป์ระจ า หมายถงึ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มสีญัญาจา้งกับสถาบันอุดมศึกษาทั ้ง
ปีการศึกษา ซึง่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบันอุดมศึกษา  โดย 

     อาจารย์ประจ าที่มสีญัญาตัง้แต่ 9 เดอืนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
     อาจารย์ประจ าที่มสีญัญา 6 – 9 เดอืน          ให้นับเป็น 0.5 คน 
     อาจารย์ประจ าที่มสีญัญาน้อยกว่า 6 เดอืน     ให้นับเป็น 0 คน 
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บทท่ี 5 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 จุดมุ่งหมายของการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนัน้ๆ ไดก้ าหนดขึ้น ทัง้น้ี เพื่อให้มหาวิทยาลยัไดท้ราบสถานภาพที่
แท้จรงิ อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานที่ต ัง้ไว้อย่างต่อเน่ือง  
การประเมนิคุณภาพที่มปีระสทิธภิาพนัน้ ทัง้คณะผูป้ระเมนิและสถาบันที่รบัการประเมนิจ าเป็นต้องก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลกัเกณฑ ์และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ .2546 ทั ้ง น้ี 
มหาวิทยาลยัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมนิคุณภาพภายในให้เสรจ็ก่อนสิน้ปีการศึกษา  เพื่อประโยชน์
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดงัน้ี  

1. เพื่อให้สามารถน าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะไปใช้ปรบัปรุงและพัฒนาการจ ัดการศึกษาได้
ทันในปีการศึกษาถดัไป และตัง้งบประมาณไดท้ันก่อนเดอืนตุลาคม (กรณทีี่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรฐั)  

2. เพื่อให้สามารถจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี ส่ งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน  

3. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้นจ ึงควรมีแนวทางการจ ัด
กระบวนการประเมนิคุณภาพจ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล (Do) การประเมนิคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรบัปรุง (Act) 

4.  น าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน (รวมทั ้งข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลยั) มาท าแผนกลยุทธป์ระจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถัดไป  หรือจ ัดท าโครงการพัฒนา
และเสนอใช้งบประมาณกลางปีก็ได ้  
 ส าหรบัการจดัท ารายงานประกันคุณภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรบัปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของชาตใิห้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมคีวามเป็นสากล  
 
2. ความหมายของการประเมินตนเอง 
 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หมายถงึ การทบทวนการปฏิบัตงิานและบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และมคีุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
อย่างไร และอยู่ในระดบัใด 
 การประเมนิตนเองของหน่วยงานจงึเป็นกระบวนการเรยีนรูต้นเองดว้ยการทบทวนว่าหน่วยงานของ
ตนไดป้ฏิบัต ิภารกิจบรรลุผลส าเร ็จมากน้อยเพียงใด มีการบริหารจ ัดการและการบริหารทรัพยากร 
งบประมาณที่เหมาะสมเพยีงใด ผลการด าเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับใด พร้อมทั ้ง มุ่งทบทวน 
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คน้หาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพและปจัจยักดดันที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางสร ้างเสร ิมความ
แข็งแกร่งและแนวทางปรบัปรุงแก้ไขวิธกีารปฏิบัต ิงาน บทบาทหน้าที่ ตลอดจนเง ื่อนไขป ัจจ ัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกันตามกระบวนการพฒันาระบบคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งที่จะ
ไดร้บัผลการด าเนินงานที่มคีุณภาพยัง่ยืนและเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
3. วตัถปุระสงคข์องการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และบันทึกผลการศึกษาเกี่ยวกับประสทิธผิล ประสทิธภิาพและคุณภาพของ
ผลการปฏิบัตงิาน วิธกีารปฏิบัตงิาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา  

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลและข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพและปจัจ ัยกดดัน
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และเสนอแนวทางในการสรา้งเสรมิความแข็งแกร่งเพื่อด ารงไว้
ซึง่สิง่ที่ท าไดด้อียู่แลว้ และแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
 
4. หลกัการส าคญัในการประเมินตนเอง 
 หลกัการส าคญัในการประเมินตนเองและการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงาน มดีงัน้ี 

1. เข้าใจวัตถุประสงคข์องการประเมนิตนเอง 
2. มกีารก าหนดมาตรฐานคุณภาพการด าเนินงานของแต่ละคณะอย่างชัดเจน 
3. มกีารก าหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี้คุณภาพ และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่สามารถปฏิบัต ิได ้เป็น

ที่ยอมรบัของคณะ  
4. มผีูร้บัผดิชอบในการประเมนิตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในรูป

คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูร้บัผดิชอบให้ชัดเจน 
5. ด าเนินการประเมนิหน่วยงานโดยปราศจากอคตหิรอืความล าเอยีงทัง้ในดา้นบวกและด้านลบต่อ

หน่วยงานของตนเองและหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6. มกีารวางแผนการประเมนิตนเองให้สอดคลอ้งกับกระบวนการประเมนิคุณภาพของหน่วยงานใน

ระดบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคลอ้งกับกระบวนการประเมนิคุณภาพจากภายนอก 
7. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมส่ีวนร่วมในการประเมนิตนเอง 
8. มกีระบวนการด าเนินงานทัง้ที่เร ิม่จากบนสู่ล่าง (Top-down) และจากล่างสู่บน (Bottom - up) 

โดยผูบ้รหิารมบีทบาทในการประเมนิตนเองดว้ยการก ากับดูแลการด าเนินงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
และมบีทบาทในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ ์และเสนอแนะ 

9. มกีารจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกตอ้ง ทันสมยั และสอดคล้องกับประเด ็นที่ประเมิน เพื่อ
ให้ผลที่ไดร้บัจากการศึกษาและวิเคราะห์ตนเองมคีวามถูกตอ้ง 

10. ประเมนิตนเองดว้ยการเปรยีบเทียบการด าเนินงานและผลการด าเนิ นงานที่เกิดขึ้นจร ิงกับ
มาตรฐานและเกณฑท์ี่หน่วยงานและมหาวิทยาลยัก าหนด โดยแยกตามดชันี ตวับ่งชี้คุณภาพ 

11. มกีารบูรณาการผลการวิเคราะห์ตนเองในดา้นต่างๆ และระดบัต่างๆ เข้าด ้วยกันเพื่อสามารถ
หาข้อสรุปที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงานให้มคีุณภาพยิ่งขึ้น 
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12. เป็นกระบวนการด าเนินงานที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานและมคีวามต่อเน่ือง โดย
มกีารน าผลการประเมนิตนเองไปปรบัปรุงการปฏิบัตงิาน และเมื่อมกีารปรบัปรุงการปฏิบัต ิงานไปได้ระยะ
หน่ึงก็มกีารด าเนินการประเมนิตนเองคร ัง้ใหม่ เพื่อน าผลการประเมนิตนเองไปปรบัปรุงการปฏิบัต ิงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

13. น าเสนอดว้ยภาษาและรูปแบบหรอืระบบที่สามารถอ่านท าความเข้าใจไดง้่าย  
14. รายงานมส่ีวนประกอบที่ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับกรอบของมาตรฐาน องคป์ระกอบคุณภาพ

และดชันีตวับ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้ในระบบการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก  
15. น าเสนอผลการประเมนิตามที่เกิดขึ้นจรงิโดยไม่มบีิดเบือน 

 
5. ประโยชน์ของการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

1. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดบัมคีวามกระตือร ือร ้นและมีวิธ ีการในการท างานที่
เป็นระบบและให้ความส าคญัดา้นคุณภาพของผลงานมากขึ้น 

2. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานแต่ละระดับมีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัต ิงานการ
เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานมคีวามพรอ้มในด้านเอกสารในการร ับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทั ้ง
ภายในและภายนอก 

4. การน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ไดร้บัจากการประเมนิไปใช้ในการปฏิบัตงิาน จะท าให้หน่วยงาน
มผีลการด าเนินงานที่มปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และคุณภาพเพิม่ขึ้น 

5. คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหน่วยงานและของสงัคมเพิม่สูงขึ้น 
6. หน่วยงานมคีวามพรอ้มในดา้นเอกสารและในการรบัการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่นทั ้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก 
 
6. การก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรไีดก้ าหนดเน้ือหารายงานเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนที่ 1 เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ (โครงร่างองคก์ร)  
 ส่วนที่ 2 องคป์ระกอบและตวับ่งชี้เพื่อการประเมนิคุณภาพในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เป็น 9 องคป์ระกอบ ดงัน้ี   
   องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
   องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบัณฑติ 
   องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
   องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั 
   องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
   องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
   องคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
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   องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
7. ขัน้ตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

 ให้คณะจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) โดยเรยีงตามล าดบั ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

เพื่อรบัการประเมินคณุภาพภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 

คณะ……………..…………… 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รอบการประเมินปี 2555 

 

 

 

วนั / เดือน / ปี (ที่รายงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
บทท่ี 1 โครงร่างองค์กร 
 
บทท่ี 2 ส่วนส าคัญ 
          รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
พร้อมระบุจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะ
ในตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบ 
 
บทท่ี 3 ส่วนสรุป 
          ตารางบันทึกคะแนนและผลการประเมิน คุณภาพภายใน ของ
หน่วยงานระดับคณะ (ตาราง ส.1 – ส.5 ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก
ของคู่มอืประเมนิ)   
    
ภาคผนวก :  ตารางข้อมลูพืน้ฐาน (Common data set) 
 

 

                         

 

      

 

  

  

 

บทท่ี 1 
โครงร่างองค์กร 

 

1. ลกัษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองค์กร 

 
2. สภาวะการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
ข. ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ 

 
ให้คณะแสดงข้อมูลตามข้อค าถามท ีอ่ยูใ่นบทที ่2 ของคู่มอื 
 

 

 

 

บทท่ี 2 

ส่วนส าคญั 
      

รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองค์ประกอบ
และตวับ่งช้ี พร้อมระบุจุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ 
จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ ในตอนท้ายของ 
แต่ละองค์ประกอบ 

 
การเขยีนรายงานในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของคณะรายตวับ่งช ี้ต ัง้แต่ตัวบ่งช ี้ท ี่ 1.1 – 9.1 

โดยอาจเขยีนรายงานตามตวัอย่าง ดงันี้ 
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ตวัอย่าง ตวับ่งช้ี 1.1 (เชิงกระบวนการ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดร้ ับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่ อมโยงกับ
ปรชัญาหรอืปณธิานและพระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2.  มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มกีารแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คอื ดา้นการเร ียนการสอน 

การวิจยั การบรกิารทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัตกิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  
5.  มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
6.  มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบันเพื่อพจิารณา 
8.  มกีารน าผลการพจิารณา ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ข้อ 
มกีารด าเนินการ  

2 หรอื 3 ข้อ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 
มกีารด าเนินการ  

6 หรอื 7 ข้อ 
มกีารด าเนินการ  

8 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธท่ี์สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบนั และได้รบัความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
 คณะมกีารจดัท าแผนกลยุทธฉ์บับที่ 11 .................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1.1.1.1 รายงานประจ าปี 2555 
1.1.1.2 ………………………….. 
1.1.1.3 …………………………. 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : ..........  
ผลการด าเนินงาน จ านวนข้อ ......... 
 

ล าดบัการระบุหมายเลขเอกสาร 
1.1.1.2  โดย 1.1  หมายถงึ   ล าดบัตวับ่งชี้ 

    1 หมายถงึ ล าดบัข้อในตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ 
    2 หมายถงึ ล าดบัเอกสารตามข้อตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ 
  

ตวัอย่าง ตวับ่งช้ี 2.2 (เชิงปริมาณ) 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
  
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1.  แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2.  แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 



82 
 

เกณฑ์สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
1.  ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณสมบัตปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 

60 ขึ้นไป หรอื 
2.  ค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปี 2555 คณะมอีาจารย์ ........................... (เอกสารหมายเลข 2.2.1) 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

2.2.1 รายงานสรุปจ านวนบุคลากรประจ าปี 2555 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิคร ัง้น้ี : ..........  
 

ล าดบัการระบุหมายเลขเอกสาร 
2.2.1  โดย 2.2  หมายถงึ   ล าดบัตวับ่งชี้ 

    1 หมายถงึ ล าดบัเอกสารของตวับ่งชี้ 
 
วิธีการเขียนจุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 ให้คณะระบุจุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะในตอนท้ายของแต่ละ
องคป์ระกอบ โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งมคีรบทุกประเดน็ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 
ข้อสรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 2 

จุดแขง็  
1. คณะมรีะบบและกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร 
2. คณะมหีลกัสูตรและการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าค ัญ มีการเร ียนการสอนแบบ Active 

Learning  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรเพิม่หลกัสูตรนานาชาตทิี่สอดคลอ้งกับหลกัสูตรเดมิ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา   
 คณะมเีงนิสนับสนุนงานวิจยัต่ออาจารย์ค่อนข้างต ่า 
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 ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรแสวงหาความร่วมมอืกับองคก์รเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ
ของคณะ  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. กระดาษ ขนาด A4 
2. พมิพด์ว้ยตวัอกัษร Browallia New ขนาด 16 หรอืแบบอื่นที่มลีกัษณะและขนาดที่เทียบเคยีงกัน 
3. กัน้ซา้ยและกัน้บนที่ 2.5 เซนตเิมตร และกัน้ขวาและกัน้ล่างที่ 2 เซนตเิมตร 
4. เข้าเล่มแบบกระดูกงู 
5. การเข้าเล่มให้ถ่ายเอกสารแบบหน้า - หลงั   
 

 

บทท่ี 3 
 

ส่วนสรปุ 
 

 

          ใช้ ตารางบั นท ึกคะแนนและผลการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ (ตาราง ส.1 – ส.5 
ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) print จาก

ระบบ CHE QA Online  
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บทท่ี 6 
เกณฑก์ารตัดสินผลการประเมินคุณภาพระดบัคณะ 

 
1. การประเมินคุณภาพระดบัคณะ  
 การประเมนิคุณภาพระดบัคณะเป็นการประเมนิเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของคณะ วิธ ีการ
และหลกัการประเมนิคุณภาพเพื่อตดัสนิผลการจดัการศึกษาของคณะ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การตดัสนิผลการประเมนิคุณภาพระดบัคณะออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนที่ 1 การประเมนิผลระดบัตวับ่งชี้ 
 ส่วนที่ 2 การประเมนิผลระดบัคณะ 
 
 ส่วนท่ี 1 การประเมินผลระดบัตวับ่งช้ี 
 การประเมนิผลระดบัตวับ่งชี้ เป็นการประเมนิโดยองิตามเกณฑ์มาตรฐานขั ้นต ่ าของตัวบ่งชี้  ซึ่งมี
คะแนนเตม็ 5 คะแนน โดยคณะจะต้องน าผลการด าเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้ เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมนิของตวับ่งชี้นัน้เพื่อพจิารณาผลการด าเนินงานของคณะว่าอยู่ในระดับคะแนนใด โดย การวัดผล    
ตวับ่งชี้เพื่อการประเมนิคุณภาพแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ (2)  ตัวบ่งชี้ เชิง เชิง
ปรมิาณ และ (3) ตวับ่งชี้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ 
 ตวับ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นข้อ ๆ โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งชี้ เ ป็น 
5 ระดบั มคีะแนนตัง้แต่ 1 ถงึ 5 การประเมนิจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานไดก้ี่ข้อ ได ้คะแนน
เท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2. ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 
 ตวับ่งชี้เชิงปรมิาณอยู่ในรูปของร ้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแ นน
ระหว่าง 1 ถงึ 5 เป็นค่าต่อเน่ือง (มจีุดทศนิยม) ส าหรบัการแปลงผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ม ี 2 ขั ้นตอน 
ไดแ้ก่ 

2.1 หาค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่จากผลการด าเนินงานในตวับ่งชี้  
2.2 น าค่า ร ้อย ละหรือค่า เฉลี่ยมาแปลง เป็ นคะแนน 1 ถึง 5 โดยท าก าร เที ย บ

บัญญัตไิตรยางศ์ ทัง้น้ีแต่ละตวับ่งชี้จะก าหนดค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่เท่ากับ 5 คะแนน ตามสูตร ดงัน้ี 
 

 
 
 
 หลกัการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรอืสูงกว่าค่ารอ้ยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5  
จะได ้5 คะแนน 

ค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่จากผลการด าเนินงานในตวับ่งชี้                                         
ค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 ของตวับ่งชี้นัน้ ๆ 

X 5 
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2. ผลการด าเนินงานต ่ากว่าค่าร ้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณ
คะแนนที่ได ้ตามสูตรข้างตน้ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 ตวัอย่างการค านวณ  
   ตวัอย่างท่ี 1 ก าหนดคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป ทัง้น้ีคณะมผีลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชี้ไดร้อ้ยละ 40  

    คะแนนที่ได ้  = 
  

  
  X 5 = 3.33    

 
  ตวัอย่างท่ี 2 ก าหนดคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป ทัง้น้ีคณะมผีลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชี้ไดร้อ้ยละ 35 

    คะแนนที่ได ้  = 
  

  
  X 5 = 5.83 ให้ถอืว่าได ้5 คะแนนเตม็ 

 
 3. ตวับ่งช้ีเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ให้คณะรวบรวมข้อมูลตามตวับ่งชี้ของ สมศ. โดยไม่นับเป็นคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในจะเป็นผูท้วนสอบความถูกต้องของ ข้อมูล
ดงักล่าว 
 
 ข้อปฏิบติัเรื่องจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการป ัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 3 ตามหลกัการปดัทศนิยม (ตัง้แต่เลข 5 ขึ้นไปปดัขึ้น) เช่น 72.364 เป็น 72.36  
 
 ส่วนท่ี 2 การประเมินผลระดบัคณะ 
 มหาวิทยาลยัแบ่งการประเมนิผลระดบัคณะออกเป็น 4 มิต ิ ได ้แก่ (1)  มิต ิองค ์ประกอบคุณภาพ    
(2)  มิต ิมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( 3)  มิต ิด ้านการบริหารจ ัดการ และ ( 4)  มิต ิมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา (ศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที่ 7) ทัง้น้ีในการประเมนิผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว้ 5 ระดบั ดงัน้ี (คิดคะแนนประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ.) 
   คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
   คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัด ี
   คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัดมีาก 
 หมายเหตุ ในกรณีท่ีคณะไม่มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีใด ให้ยกเว้นการประเมินตวับ่งช้ี
นัน้ และน าค่าน ้าหนักของตวับ่งช้ีท่ียกเว้นลบออกจากน ้าหนักตัวบ่งช้ีทัง้หมด  
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2. วิธีการกรอกคะแนนใน Template 
 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท า Template กรอกคะแนนและประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับคณะ โดย
จ าแนกเป็นตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตาราง ส.2 ผลการประเมิน
ตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาราง    
ส.4 ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ และตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นเคร ื่องมอืในการกรอกคะแนนและประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับ
คณะ ทัง้น้ีจะไดแ้สดงรายละเอยีดและวิธกีารกรอกคะแนน ดงัน้ี 

1. คณะ Download Template กรอกคะแนนและประเมนิคุณภาพหน่วยงานระดบัคณะ จากเว็บไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา (http://web.kmutt.ac.th/qa/)  

2. คณะน าผลการด าเนินงานที่ได ้แต่ละตัวบ่งชี้มากรอกเฉพาะ  Template ตาราง ส.1 ผลการ
ประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ โดย 

 ช่องที่ (1) ให้คณะระบุเป้าหมายของตวับ่งชี้ โดย 
- ตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ ให้ระบุเป็นจ านวนข้อของเกณฑท์ี่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมาย  
- ตวับ่งชี้เชิงปรมิาณ ให้ระบุรอ้ยละหรอืสดัส่วนที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมาย 

  ช่องที่ (2) เฉพาะตวับ่งชี้เชิงปรมิาณ ให้คณะกรอกตวัเลขที่เป็นตวัตัง้และตัวหารตามสูตร
การค านวณของตวับ่งชี้ ทัง้น้ีถา้เป็นสูตรการค านวณหาค่ารอ้ยละ ให้คณะกรอกตวัตัง้เป็นตัวเลขที่คูณ 100 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
  ช่องที่ (3) ให้คณะกรอกผลลพัธ ์โดย 

- ตวับ่งชี้เชิงคุณภาพ ให้กรอกจ านวนข้อและข้อที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์การ
ประเมนิ 

- ตวับ่งชี้เชิงปรมิาณ ให้กรอกตวัเลขที่ไดจ้ากการค านวณในช่องที่ (2) 
  ช่องที่ (4) ให้คณะกรอกคะแนนโดยน าผลลพัธใ์นช่องที่ (3) เทียบกับเกณฑก์ารประเมนิของ
ตวับ่งชี้ 
 

ตวัอย่างตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตวับ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

(1) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 

(4) 
ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

(% หรอืสดัส่วน) 
(3) 

ตวัหาร 
(2) 

ตวับ่งชี้ที่ 2.1 5 ข้อ 1,2,3 (3 ข้อ) 3 
ตวับ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละ 50 4000 รอ้ยละ 80 5 

50 
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3. เมื่อคณะกรอกเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และคะแนนการประเมนิในตาราง ส.1 เสรจ็เรยีบร ้อย
แลว้ ผลการประเมนิจะถูกค านวณโดยอตัโนมตัไิปยังตาราง ส.2 ถงึ ส.5 โดยคณะจะไดค้ะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมนิจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จดัการ 
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บทท่ี 7 
การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

1. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
สถาบันอุดมศึกษามพีนัธกิจหลกัที่ส าคญั 4 ประการ คอื การผลิตบัณฑิต การวิจ ัย การให้บร ิการ

ทางวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพนัธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ ค ือ (1)  ปร ัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ (2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3)  การบริหารและการจ ัดการ (4)  การเง ินและ
งบประมาณ และ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้อง
ท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเร ื่องเข้าดว้ยกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จงึจะส่งเสรมิให้การจ ัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึง
องคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้น ที่ครอบคลุมทัง้พนัธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน 
ไดแ้ก่ (1) ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ (2)  การผลิตบัณฑิต (3)  กิจกรรมการ
พฒันานักศึกษา (4) การวิจยั (5) การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(7) การบรหิารและการจดัการ (8) การเงนิและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดงันัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ ึงได ้ก าหนด     
ตวับ่งชี้ภายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ซึง่สามารถสรุปไดต้ามตารางที่ 7.1 
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ตารางท่ี 7.1 องคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้านและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคณุภาพ 
จ านวนตัวบ่งชี้ 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ 
    และแผนการด าเนินการ 

- ตัวบ่งชี้ที ่1.1 - 

2. การผลติบณัฑติ ตัวบ่งชี้ที ่2.2, 2.3 
 และ 2.5  

ตัวบ่งชี้ที ่2.1, 2.4, 2.6 
และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8  

3. กจิกรรมการพฒันานักศกึษา - ตัวบ่งชี้ที ่3.1 และ 3.2 - 
4. การวจิยั ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ตัวบ่งชี้ที ่4.1 และ 4.2 - 
5. การบริการทางวชิาการแก่

สงัคม 
- ตัวบ่งชี้ที ่5.1 และ 5.2 - 

6. การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

- ตัวบ่งชี้ที ่6.1 - 

7. การบริหารและการจดัการ 
- 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1, 7.2, 7.3 
และ 7.4 

- 

8. การเงนิและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ที ่8.1 - 
9. ระบบและกลไกการประกัน  

คุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้ที ่9.1 - 

รวม 4 18 1 
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2. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 34 

ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาตมิหีน้าที่พจิารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาต ิลงวันที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ซึง่ถอืไดว่้าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย 
มาตรฐานฉบับน้ีประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบรหิารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการ
เรยีนรู ้โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 
บัณฑติระดบัอุดมศึกษาเป็นผูม้คีวามรู ้มคีุณธรรมจรยิธรรม มีความสามารถในการเร ียนรู ้และ

พฒันาตนเอง สามารถประยุกตใ์ช้ความรูเ้พื่อการด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุขทั ้งทางร่างกายและ
จติใจ มคีวามส านึกและความรบัผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชี้หลกั  ไดแ้ก่ 

1. บัณฑติมคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเร ียนรู ้ สร ้างและประยุกต์ใช้
ความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบัตงิานและสรา้งงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

2. บัณฑติมจีติส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัตหิน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธร รม
จรยิธรรม 

3. บัณฑติมสุีขภาพดทีัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ มกีารดูแลเอาใจใส่ร ักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา 
มกีารบรหิารจดัการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างม ี  

ดุลยภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจ ัดการการ

อุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึความหลากหลาย และความเป็นอสิระทางวิชาการ มาตรฐาน
น้ีมตีวับ่งชี้หลกั ไดแ้ก่ 

1. มกีารบรหิารจดัการบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับความตอ้งการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสงัคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัต ิงานอย่างมี
อสิระทางวิชาการ 

2. มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ม ีประสิทธ ิภาพ
และประสทิธผิล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได ้มกีารจดัการศึกษาผ่านระบบและวิธ ีการต่ างๆ อย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 

3. มรีะบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา  การด าเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาทัง้ 4 ดา้นอย่างมดีุลยภาพ โดยมกีารประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ   
ชุมชมและสงัคมในการจดัการความรู ้ มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชี้หลกั ไดแ้ก่ 

1. มหีลกัสูตรการเรยีนการสอนที่ทันสมยั ยืดหยุ่นสอดคลอ้งกับความต้องการที่หลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสงัคม โดยให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน แบบเน้นผู ้เร ียนเป็นส าค ัญ 
เน้นการเรยีนรูแ้ละการสรา้งงานดว้ยตนเองตามสภาพจรงิ ใช้การวิจยัเป็นฐาน มกีารประเมิน และใช้ผลการ
ประเมนิเพื่อพฒันาผูเ้รยีน และการบรหิารจดัการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสม สอดคลอ้งกับหลกัสูตรและการเรยีนการสอน 

2. มกีารวิจยัเพื่อสรา้งและประยุกตใ์ช้องคค์วามรูใ้หม่ที่เ ป็นการขยายพรมแดนความรู ้และ
ทรพัย์สนิทางปญัญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มกีารสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั ้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พฒันาความสามารถในการแข่งขันไดใ้นระดบันานาชาตขิองสงัคมและประเทศชาติ 

3. มกีารให้บรกิารวิชาการที่ทันสมยั เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตาม
ระดบัความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มกีารประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเสร ิมสร ้างความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของสังคม และ
ประเทศชาต ิ

4. มกีารอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน พฒันา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมปิญัญาท้องถิน่ เพื่อเสร ิมสร ้าง
ความรู ้ความเข้าใจ และความภาคภูมใิจในความเป็นไทย มกีารปรบัใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอ ย่าง
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต  ิ

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้  
การแสวงหา การสรา้ง และการจดัการความรูต้ามแนวทาง/หลกัการ อนัน าไปสู่สงัคม ฐานความรู ้

และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชี้หลกั ไดแ้ก่ 
1. มกีารแสวงหา การสรา้ง และการใช้ประโยชน์ความรู ้ทัง้ส่วนที่เป็นภูมปิญัญาท้องถิน่และเทศ 

เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมฐานความรู ้
2. มกีารบรหิารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจ ัยแบบบูรณาการ หลักการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้หลกัการสรา้งเครอืข่ายและหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน าไปสู่สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

ดงันัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จ ึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด ้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกับก าดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน     
แต่ละแห่งดงัปรากฏในตารางที่ 7.2 
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ตารางท่ี 7.2 มาตรฐานการอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ - - ตัวบ่งชี้ที ่2.8 
2. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ

การอุดมศกึษา 
ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาล

ของการบริหารการอุดมศกึษา 

- 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1, 2.4, 
7.1, 7.3, 7.4, 8.1 

และ 9.1 
- 

ข. มาตรฐานดา้นพนัธกจิของการ
บริหารการอุดมศกึษา 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2, 
2.3, 2.5 
 และ 4.3 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2 และ 6.1 

- 

3. มาตรฐานดา้นการสร้างพฒันา
สงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

- 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 
 และ 7.2 

- 

รวม 4 18 1 
 

3. ตวับ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการด าเนินงาน

อย่างครอบคลุมและมสีมดุลระหว่างมุมมองการบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ ทั ้ง 4 ด ้านคือ ด ้านนักศึกษาและ  
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงนิ และดา้นบุคลากร การเรยีนรู ้รวมถึงนวัตกรรม จ ึง
สามารถกระจายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นลงในมุมมองดา้นต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ด ังปรากฏ
ในตารางที่ 7.3 
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ตารางท่ี 7.3 มุมมองด้านการบริหารจัดการท่ีส าคญัและตวับ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 

1. ดา้นนักศกึษาและผู้มสี่วน
ไดส้่วนเสยี 

- 
ตัวบ่งชี้ที ่2.6, 2.7, 3.1, 

3.2, 5.1 และ 5.2 
ตัวบ่งชี้ที ่2.8  

2. ดา้นกระบวนการภายใน 
ตัวบ่งชี้ที ่2.5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1, 2.1, 2.4, 
4.1, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4 

และ 9.1 
- 

3. ดา้นการเงนิ ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ตัวบ่งชี้ที ่8.1 - 
4. ดา้นบุคลากร การเรียนรู้

และนวตักรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 และ 2.3 ตัวบ่งชี้ที ่4.2 และ 7.4 - 

รวม 4 18 1 

 
4. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คณะกร รมกา รการ อุ ดมศึ ก ษาได้จ ั ดท าม าตรฐา นสถา บันอุดม ศึ กษา  ตามป ระกา ศ
กระทรวงศึกษาธกิาร ลงวันที่ 12 พฤศจกิายน 2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่ม ีปร ัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจ ัดตัง้ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธ ิภาพและ
ประสทิธผิล มาตรฐานฉบับน้ีประกอบดว้ยมาตรฐานหลัก 2 ด ้าน ค ือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พรอ้มในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดงัรายละเอยีดที่ระบุไปแลว้ในบทที่ 1 ได ้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดบัปรญิญาตร ีกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เ น้นการวิจ ัยขั ้นสูง
และผลติบัณฑติระดบับัณฑติศึกษา โดยเฉพาะปรญิญาเอก 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น และมาตรฐานย่อยอกี มาตรฐานละ  
4 ดา้น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 

1.1 ด้านกายภาพ 
 สถาบันอุดมศึกษามอีาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าค ัญของอาคารเร ียนที่ด ี มีห้องครบทุก
ประเภท พืน้ที่ใช้สอยที่ใช้ในการเร ียนการสอนและการจ ัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และจ านวนนักศึกษาตามแผนการร ับ
นักศึกษา ตามเกณฑพ์ืน้ที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั ้งต ้องจ ัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน     
มคีรุภณัฑป์ระจ าอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพวิเตอรจ์ านวนเพยีงพอต่อการจดัการศึกษา 
 ทัง้น้ี อาคารและบรเิวณอาคารตอ้งมคีวามมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ หรอืความจ าเป็นอย่าง
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
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1.2 ด้านวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษามศีักยภาพและความพรอ้มในการปฏิบัต ิภารกิจด ้านวิชาการสอดคล้องกับ

วิสยัทัศน์ พนัธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนผลติบัณฑติที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผูใ้ช้บัณฑติโดยรวม มหีลกัประกันว่าผูเ้รยีนจะไดร้บัการบรกิารการศึกษาที่ด ี สามารถแสวงหาความรู ้ได ้
อย่างมคีุณภาพ สถาบันตอ้งมกีารบรหิารวิชาการที่ม ีคุณภาพ ประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผลทั ้งในด้านการ
วางแผนรบันักศึกษาและการผลติบัณฑติ การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน การประเมนิผล การเร ียนรู ้ การ
ประกันคุณภาพการเรยีนการสอน และการพฒันาประปรุงการบรหิารวิชาการ 

1.3 ด้านการเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามคีวามพรอ้มดา้นการเงนิทัง้งบการเงนิและงบที่จ าแนกตามกองทุน มีแผนการ

เงนิที่ม ัน่คง เป็นหลกัประกันไดว่้าสถาบันจะสามารถจดัการศึกษาไดต้ามพนัธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทัง้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เร ียนและผู ้ใช้บร ิการ
อุดมศึกษา สถาบันมกีารจดัท ารายงานการเงนิที่แสดงถงึการไดม้าของรายได ้รายรบั การจดัสรร การใช้จ่าย
ที่มปีระสทิธภิาพ และทัว่ถงึเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทัง้การน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและ
วิเคราะห์ความเสีย่ง มรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบัต ิงานควบคู่ไปกับกา รใช้เง ินทุก
ประเภท และมรีะบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซอ้นของบุคลากรทุกระดบั  

1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษามรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม 

ไปสู่การปฏิบัตทิี่สอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมี
สภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ นโยบาย การด าเนินการตามแผนการบรหิารบุคลากร การบริหารงบประมาณ
และทรพัย์สนิ การบรหิารสวัสดิการที่จ ัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั ้งก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบัและกฎหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
เผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบรหิารจดัการของผูบ้รกิารทุกระดบัสู่ประชาคม
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลที่ประกอบดว้ย หลกัความโปร่ งใส หลักความ
รบัผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมส่ีวนร่วม และหลกัความคุม้ค่า 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยดา้นต่างๆ 4 ดา้น 

2.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรบันักศึกษาเข้าเรยีนที่มคีุณสมบัตแิละจ านวนตรงตามแผนการร ับ

นักศึกษาและสอดคลอ้งกับเป้าหมายการผลติบัณฑติอย่างมคีุณภาพ สถาบันผลติบัณฑติได้ตามคุณลักษณะ 
จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจดัให้มขี้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเร ื่อง
หลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสรมิการจดักิจกรรม การพฒันาการเรยีนรู ้ทั ้งในและนอก
หลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษา 
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2.2 ด้านการวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินพนัธกิจดา้นการวิจ ัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธ ิภาพและภายใต้

จุดเน้นเฉพาะ โดยมกีารด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจ ัดการเพื่อส่งเสร ิมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มสีมรรถนะในการท าวิจยั ส่งเสรมิและสรา้งเครอืข่ายการท าวิจ ัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได ้ผลงานวิจ ัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเร ิ่มสร ้างสรรค์ที่ม ีคุณภาพ       
มปีระโยชน์ สนองยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมได้ในวงกว้าง
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บร ิการทางวิชาการที่ครอบคลุมเป้าหมายทั ้งในว งกว้างและ

กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่อาจให้บรกิารโดยการใช้ทร ัพยากรร่วมกัน
ทัง้ในระดบัสถาบันและระดบับุคคลไดใ้นหลายลกัษณะ อาทิ การให้ค าปร ึกษา การศึกษาวิจ ัย การค้นคว้า
เพื่อแสวงหาค าตอบให้แก่สงัคม การให้บร ิการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ต่างๆ การจ ัดให้มีการศึกษา
ต่อเน่ืองบรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป การให้บรกิารทางวิชาการน้ีสามารถจดัในรูปแบบของการให้บร ิการแบบ
ให้เปล่า หรอืเป็นการให้บรกิารเชิงพาณชิย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หร ือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา
และปรบัปรุงเพื่อให้เกิดองคค์วามรูใ้หม่ 

2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
สถาบันอุดมศึกษามกีารด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาตทิัง้ในระดับหน่วยงาน

และระดบัสถาบัน มรีะบบกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการเรยีนการสอนโดยตรงหรอืโดยออ้ม เพื่อให้ผู ้เร ียนและบุคลากรของสถาบันได้ร ับการปลูกฝงัให้มี
ความรู ้ตระหนักถงึคุณค่า เกิดความซาบซึง้และมสุีนทรยีะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิสามารถน าไปใช้
เป็นเคร ื่องจรรโลงความดงีามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถ ีชีวิตที่ปรารถนาและเร ียนรู ้วิธ ีการ
จดัการวัฒนธรรมและวิถชีีวิตที่ไม่พงึปรารถนาได ้สถาบันมกีารควบคุมการด าเนินงานดา้นน้ีอย่างมีคุณภาพ
และประสทิธภิาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบัน 

ดงันัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ ึงสามารถ
กระจายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกับก าดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถาบั นแต่ละ
แห่ง ดงัปรากฏในตารางที่ 7.4 
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ตารางท่ี 7.4 มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพร้อมในการจดั
การศกึษา 
1) ดา้นกายภาพ 
2) ดา้นวชิาการ 

 
3) ดา้นการเงนิ 
4) ดา้นการบริหาร

จดัการ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.5 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 และ 2.3 

 

 
 
 

- 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1, 2.4 และ 
2.6  
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

 
 
 

- 
- 

 
- 
- 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกจิ
ของสถาบนัอุดมศกึษา 
1) ดา้นการผลติบณัฑติ 
 
 
2) ดา้นการวจิยั 
 
3) ดา้นการใหบ้ริหารทาง

วชิาการแก่สงัคม 
4) ดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.3 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.7, 3.1 
 และ 3.2 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 และ 4.2 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 และ 5.2 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม 4 18 1 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มส่ีวนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ หรอืมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้ม)ี 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลงัปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร ัง้ 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

   X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมายเหตุ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งชี้เพิม่เตมิให้สอดคลอ้งกับพนัธกิจและวัตถุประสงคข์องสถาบันฯ 
หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอยีดของหลกัสูตร ทัง้น้ี หลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต ้องมีผลการด า เนินการที่
บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชี้ทัง้หมดอยู่ในเกณฑด์จีงึจะไดร้บัการเผยแพร่หลกัสูตรที่ได ้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยเกณฑก์ารประเมินผ่าน ค ือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ภาคผนวก ข 
ตารางบนัทึกคะแนนและผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ 
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ตารางบนัทึกคะแนนและผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ 
 

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( % หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1         
ตวับ่งช้ี 2.1        

ตวับ่งช้ี 2.2   
  

   
  

ตวับ่งช้ี 2.3   
  

   
  

ตวับ่งช้ี 2.4 
   

 
ตวับ่งช้ี 2.5        
ตวับ่งช้ี 2.6        
ตวับ่งช้ี 2.7         
ตวับ่งช้ี 2.8 

 
  

  
ตวับ่งช้ี 3.1         
ตวับ่งช้ี 3.2         
ตวับ่งช้ี 4.1         
ตวับ่งช้ี 4.2         

ตวับ่งช้ี 4.3   
  

      
  

ตวับ่งช้ี 5.1         

ตวับ่งช้ี 5.2         

ตวับ่งช้ี 6.1         
ตวับ่งช้ี 7.1         
ตวับ่งช้ี 7.2         
ตวับ่งช้ี 7.3         
ตวับ่งช้ี 7.4         
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( % หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 8.1 
    

ตวับ่งช้ี 9.1         
รวมคะแนนการ

ประเมิน 
      

 
 
 
 
 

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  

    องค์ประกอบท่ี 1        
   องค์ประกอบท่ี 2        
   องค์ประกอบท่ี 3        
   องค์ประกอบท่ี 4        
   องค์ประกอบท่ี 5        
   องค์ประกอบท่ี 6        
   องค์ประกอบท่ี 7        
   องค์ประกอบท่ี 8        
   องค์ประกอบท่ี 9        

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของ 

ทุกองค์ประกอบ 
       

   ผลการประเมิน        
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1        
มาตรฐานท่ี 2        
มาตรฐานท่ี 2 ก        
มาตรฐานท่ี 2 ข        
มาตรฐานท่ี 3        
เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

       

ผลการประเมิน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมาย
เหตุ 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

       

ด้านกระบวนการภายใน        
ด้านการเงิน        
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวตักรรม 

       

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 

       

ผลการประเมิน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมาย
เหตุ 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

       

   (1) ด้านกายภาพ        
   (2) ด้านวิชาการ        
   (3) ด้านการเงิน        
   (4) ด้านการบริหารจดัการ        
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1        
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

       

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต        
   (2) ด้านการวิจยั        

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

       

   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม 

       

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2        
 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน        
 ผลการประเมิน        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้อง 
                    ปรบัปรุงเร่งด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ภาคผนวก ค 
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.  

 จ าแนกตามกลุ่มสถาบนัอดุมศึกษา (ข, ค(1), ค(2), ง,) 
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ท่ี ตวับ่งช้ี ข 
ค 
(1) 

ค 
(2) 

ง 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ  

1.1  กระบวนการพฒันาแผน   / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร / // // // 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก // // // // 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ // // // // 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน   / / / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ / / / / 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  / / / / 

2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของ
บัณฑติ  

/ // / // 

2.8 ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จดัให้กับ
นักศึกษา  

/ / / / 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารดา้นข้อมูลข่าวสาร  / / / / 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา    / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย  

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค  ์  // / // / 
4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ / // / // 

4.3 เงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 

//* //* //* //* 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม / / / / 
5.2 กระบวนการบรกิารวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม / / / / 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม / / / / 

/ = ตวับ่งชี้ร่วมและเกณฑร์่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน 
// = ตวับ่งชี้ร่วมแต่มเีกณฑเ์พิม่เตมิหรอืแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบันนัน้   
* = แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
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ท่ี ตวับ่งช้ี ข 
ค 
(1) 

ค 
(2) 

ง 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบัน  / / / / 
7.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู ้ / / / / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ / / / / 
7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง / / / / 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ / / / / 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  / / / / 

/ = ตวับ่งชี้ร่วมและเกณฑร์่วมกันทุกกลุ่มสถาบัน 
// = ตวับ่งชี้ร่วมแต่มเีกณฑเ์พิม่เตมิหรอืแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบันนัน้   
* = แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
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ภาคผนวก ง 
กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

และการแบ่งกลุ่มสถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551- 2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปญัญาอุดมศึกษาที่ไรท้ิศทาง ซ ้าซอ้น ขาดคุณภาพ และขาดประสทิธภิาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการกล่าวคอื ให้มีการสร ้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบัน ซึง่มพีืน้ที่บร ิก ารและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทัง้มพีนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั ้ง
การพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจรวมถงึการกระจายอ านาจในระดบัท้องถิน่ การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิน่และระดบัประเทศจนถงึการแข่งขันในระดับโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม
เหล่าน้ี จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าค ัญ 
อาทิ สามารถสรา้งความเป็นเลศิไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อกลยุทธก์ารพัฒนาประเทศ
ดขีึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลติ พฒันาการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่
เป็นความตอ้งการของสงัคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่าน้ีมีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลีย่นกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาว
การประเมนิคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรบัรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความ
เชื่อถอื เป็นฐานและเง ื่อนไขในการจดัสรรงบประมาณของรฐั และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั ้งการ
โอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึ กษาร ะย ะย าว 15 ปี ด ังก ล่าว  ก ร ะท รว งศึกษาธิการ ได้มีป ร ะกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร ื่ อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ในปี 2551 ก าหนดประ เภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คอื 
 กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เ น้นการผลิตบัณฑิตระดับต ่ ากว่าปร ิญญาตร ี
จดัการฝึกอบรมสนองความตอ้งการท้องถิน่ เพื่อเตรยีมก าลงัคนที่มคีวามรู ้เข้าสู่ภาคการผลิตจร ิงในชุมชน 
เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ประชาชนไดม้โีอกาสเรยีนรูต้ลอดชีวิตอนัจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพฒันาที่ยัง่ยืน 
 กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เ น้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได ้บัณฑิตที่ม ีความรู ้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงในระดบัภูมภิาค สถาบันมบีทบาทในการสรา้งความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมภิาค เพื่อรองรบัการด ารงชีพ สถาบันอาจมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบับัณฑติศึกษา โดยเฉพาะ
ระดบัปรญิญาโทดว้ยก็ได ้
 กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถงึ สถาบันที่เ น้นการผลิตบัณฑิต เฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทัง้สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรก์ารภาพ  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ สงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตร ์
รวมทัง้สาชาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธห์รอืการวิจยั หรอืเน้นการผลิตบัณฑิตที่
มคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หร ือเน้นทั ้งสองด้าน รวมทั ้ง
สถาบันอาจมบีทบาทในการพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร สถาบันในกลุ่มน้ีอ าจจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื ค1 เป็นสถาบันที่เน้นระดบับัณฑติศึกษา และ ค2 เป็นสถาบันที่เน้นระดบัปรญิญาตร  ี
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 กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจัยขัน้สูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถงึ สถาบันที่เน้นการผลติบัณฑติระดบับัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดบัปร ิญญาเ อก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ ์และการวิจยัรวมถงึการวิจยัหลงัปรญิญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เ ป็นผู ้น าทาง
ความคดิของประเทศ สถาบันที่มศีักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่แนวหน้าระดับสากล มุ่ง
สรา้งองคก์รความรูท้ฤษฎี และข้อคน้พบใหม่ทางวิชาการ 
 ดงันัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร ้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
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ภาคผนวก จ 
ค าสัง่แต่งคณะกรรมการยกร่างและมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
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