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 มหาวทิยาลยัก าหนดใหห้น่วยงานระดบัคณะภายในมหาวทิยาลยัจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จุดแขง็ และโอกาสในการปรบัปรุง
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ในรอบการประเมนิปี 2554 งานประกัน
คุณภาพการศกึษา โครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ และคณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตวับ่งชีเ้พื่อการ
ประเมนิมหาวทิยาลยั ได้ด าเนินการพฒันาคู่มอืประเมนิคุณภาพ โดยมหีลกัคดิให้รายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงานระดบัคณะเป็นเครื่องมอืในการรกัษาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มุ่งเน้นการรายงานกระบวนการและผลลพัธท์ีส่ามารถน ามาเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อมุ่งสู่
มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้น า ลดความซ ้าซ้อนในการรบัการประเมนิจากหน่วยงานภายนอก และเป็นกลไกใน
การผลกัดนัมหาวทิยาลยั คณะ และภาควชิา พฒันาระบบฐานขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
 การพฒันาคู่มอืประเมนิ รอบการประเมนิปี 2554 คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานและตวับ่งชีไ้ดน้ า
ตวับ่งชีล้่าสุด ณ เดอืนมกราคม 2554 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาพฒันาและ
บูรณาการให้มคีวามสอดคล้องกับบรบิทและจุดเน้นของคณะ เพื่อให้ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะสามารถสะทอ้นคุณภาพและประสทิธผิลการด าเนินงานของคณะไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจดัตัง้ส่วนพฒันาระบบ ขอขอบคุณคณะกรรมการ    
ยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมนิคุณภาพมหาวิทยาลยั คณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทุกท่านที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ให้ขอ้คดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณ
บุคลากรประจ าคณะ และหน่วยงานส่วนกลางของมหาวทิยาลยั ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการพฒันา
คู่มอืประเมนิฉบบัน้ี 
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บทท่ี 1  
การประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศึกษา 

 
1. ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากบัการประกนัคณุภาพ  

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 ในหมวดที ่5 
ทีว่่าดว้ยการบรหิารและจดัการศกึษา มาตรา 31 ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารมอี านาจหน้าทีเ่กี่ยวกบั
การส่งเสรมิและก ากบัดแูลการศกึษาทุกระดบัและทุกประเภทก าหนดนโยบาย และแผนมาตรฐานการศกึษา
โดยในมาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสอดคล้องกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติฯ 
คณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึได้จดัท ามาตรฐานการอุดมศกึษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดบักระทรวง ระดบั
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายของสถาบนัอุดมศกึษาใน
การพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรยีบเสมอืนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมสีาระส าคญัทีค่รอบคลุมเป้าหมายและหลกัของการจดั
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถงึความหลากหลายของกลุ่มหรอืประเภทของ
สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหทุ้กสถาบนัสามารถน าไปใชก้ าหนดพนัธกจิและมาตรฐานของการปฏบิตังิานได ้  

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ 7 สงิหาคม 2549       
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน  ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑติ มาตรฐานด้านการบรหิารจดัการ      
การอุดมศกึษา และมาตรฐานด้านการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรูม้าตรฐาน  
ย่อยทัง้ 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกนั คอื 
มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของคนไทยที่พงึประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จดัการศกึษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้สงัคมแห่งความรู ้แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศกึษาจะมคีวามสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศกึษา
ของชาต ิ

นอกจากมาตรฐานการอุดมศกึษาแลว้ คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดจ้ดัท าเกณฑม์าตรฐานอื่นๆ 
ที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศกึษา หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปรญิญาในระบบการศึกษาทางไกล 
เพื่อส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไดพ้ฒันาดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและยกระดบั
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างยดืหยุ่น  คล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดบัการศึกษา
ตลอดจนสะท้อนให้เหน็ถงึมาตรฐานคุณภาพการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเพื่อให้การจดัการศกึษา
ทุกระดบัและทุกประเภท มคีุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนดพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติฯ ใน
หมวด 6 จงึได้ก าหนดให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกนัคณุภาพภายนอก เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาการพฒันา
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ระบบการประกนัคณุภาพภายในระดบัอุดมศกึษาไดค้ านึงถงึมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้านที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัระดบัอุดมศกึษา
พ.ศ. 2546 ทัง้ยงัสมัพนัธ์กบัมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัการจดัการศกึษาอื่นๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา โดยมุ่งเป้าหมายไปยงัการพฒันาผลผลติทางการศกึษาใหม่คุณภาพและ
มาตรฐานตามที่คาดหวงัความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษา หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งและการประกนั
คณุภาพการศกึษาสามารถ แสดงในแผนภาพที ่1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นผลมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดจดุ 
มุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ประกอบด้วย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศกึษา  
 การประกนัคุณภาพภายในเป็นการสรา้งระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมนิการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

แผนภาพท่ี  1  ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคณุภาพ 
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แผนภาพที ่1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษาและการประกนัคุณภาพ 3 สถานศกึษาและ/หรอื
หน่วยงานต้นสงักดั  โดยหน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาก าหนดใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและให้ถอืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที ่ต้อง
ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่องมกีารจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษาประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรบัการประกนัคณุภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)” หรอืเรยีกชื่อยอ่ว่า “สมศ.” พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 
2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาทกุแหง่ตอ้งไดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัง้ ใน
ทุกรอบ 5 ปี นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน สมศ. ได้ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) เสรจ็สิ้นไปแล้ว
ปจัจบุนัอยูร่ะหว่างประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) การประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบที่สองมคีวามแตกต่างที่ส าคญัจากการประเมนิรอบแรก 3 ประการ ประการแรก เป็นการประเมนิทัง้
ระดบัสถาบนัและกลุ่มสาขาวชิา ประการที่สอง เป็นการประเมนิตามจุดเน้นของสถาบนัว่าสถาบนัจะเลอืก
เน้นดา้นการวจิยั หรอืพฒันาสงัคม หรอืพฒันาศลิปะและวฒันธรรมหรอืจะเลอืกเน้นเฉพาะการผลติบณัฑติ 
ทัง้นี้  ได้มกีารก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะจ านวนหนึ่งที่สถาบนัจะต้องถูกประเมนิตามจุดเน้นนอกเหนือจาก      
ตวับ่งชี้รวม ประการที่สาม การประเมนิภายนอกรอบที่สองเป็นการประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานคุณภาพ  
ทัง้ระดบัสถาบนัและกลุ่มสาขาวชิา  นัน้หมายถงึทกุตวับ่งชีจ้ าเป็นตอ้งมเีกณฑก์ ากบัเพื่อตดัสนิคณุภาพว่า   
ผา่นการรบัรองตามมาตรฐานคุณภาพ หรอืผ่านการรบัรองแบบมเีงือ่นไข หรอืไมผ่า่นการรบัรอง 
 รูปแบบและวิธกีารด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมหีลกัการส าคญั 5 
ประการ ดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการประเมนิเพื่อมุง่ใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษา ไม่ไดมุ้่งเน้นเรื่องการตดัสนิ การจบัผดิ 
หรอืการใหค้ณุ – ใหโ้ทษ 

2. ยดึหลกัความเทีย่งตรง เป็นธรรม โปรง่ใส มหีลกัฐานขอ้มลูตามสภาพความเป็นจรงิ (evidence - 
based) และมคีวามรบัผดิชอบทีต่รวจสอบ (accountability) ได ้

3. มุง่เน้นในเรือ่งการส่งเสรมิและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมติรมากกว่าการก ากบัควบคุม    
4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่ายที่

เกีย่วขอ้ง 
5. มุ่งสรา้งความสมดุลระหว่างเสรภีาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของชาติ

ตาม ทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชงินโยบาย แต่ยงัคงมคีวาม
หลายหลายในทางปฏบิตัโิดยสถาบนัสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศกึษาให้เต็ม
ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รยีน 
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3. การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
 สาระส าคญัที่ระบุในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.
2545 คอื การประกนัคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศกึษาร่วมกบัหน่วยงานต้นสงักดั
ทีม่หีน้าที่ก ากบัดูแลสถานศกึษา ประกอบกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามหีน้าที่
พจิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและแผนการศกึษาแห่งชาต ิการสนับสนุนทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศกึษาระดบัปรญิญาตามกฎหมาย ว่าด้วยการจดัตัง้สถานศกึษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจงึมหีน้าที่ ร่วมกับสถานศึกษาในการจดัให้มรีะบบการประกัน
คณุภาพภายใน เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามก่อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ทบวงมหาวทิยาลยัก็ได้ตระหนักดถีึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยได้จดัท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลยั เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตัิในการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มา
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา โดยอยู่ภายใต้
หลกัการส าคญัสามประการ คอื การให้เสรภีาพทางวชิาการ (Academic Freedom) ความมอีสิระในการ
ด าเนนิการของสถาบนั (Institutional Autonomy) และความพรอ้มของสถาบนัทีจ่ะรบัการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลกัการของความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้(Accountability) 
 3.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2546 

      หลงัจากที ่พระราชบญัญตั กิารศ กึษาแห ่งชาต  ิพ .ศ .2542 มผีลบ งัคบัใช ้ส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ) ในฐานะหน่วยงานต้นสงักดัที่ท าหน้าที่ก ากบัดูแล
สถาบนัอุดมศกึษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาเพื่อให้สอดคล้อง 
กบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตั ิฉบบัดงักล่าว ซึ่งคณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 
2543 ได้มมีตเิหน็ชอบกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ) ซึ่งต่อมาได้จดัท าเป็นประกาศเรื่องระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิตั ิสาระส าคญัของประกาศ
ฉบบันี้ระบุให้ทบวงมหาวทิยาลยัสนับสนุนและส่งเสรมิสถาบนัอุดมศกึษาจดัท าระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้ให้มี
การประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศกึษาจากภายใน 
หรอืโดยหน่วยงานต้นสงักดัที่มหีน้าที่ก ากบัดูแลสถาบนัการศกึษาเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการ
ประเมนิคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศกึษาขึน้ในแต่ละคณะวชิาหรอืสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แนวทาง 
วธิกีารตรวจสอบและประเมนิระบบกลไกและประเมนิผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวชิาหรอืสถาบนัอุดมศกึษา   
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     หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา จงึได้จดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรค
สอง โดยสาระส าคญัเกี่ยวกบัระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของกฎกระทรวงฉบบั
นี้ยงัคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ ฉบบั พ.ศ.2545 แต่ได้เพิม่เตมิให้มคีณะกรรมการชุดหนึ่ง 
คอื คณะกรรมการประก ันคุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศกึษา เรยีกโดยย่อว่า         
“ค.ป.ภ.” ซึ่งแต่งตัง้โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒสิาขาวชิาต่างๆ ซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิารแต่งตัง้โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศกึษาจ านวนไม่เกนิเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ค.ป.ภ. มหีน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัติ่างๆ เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน พฒันาการด าเนินงานเกี่ยวกบัการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา วางระเบยีบออกขอ้บงัคบัและประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศกึษา ตลอดจนมหีน้าที่เสนอแนะวธิกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศกึษา
และคณะวชิาและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิารมอบหมาย        

  3.1.1 หลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
     หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีร่ะบุในกฎกระทรวงใหพ้จิารณาจาก
ประเดน็ต่อไปนี้   

1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / สถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาจะค านึงถงึองคป์ระกอบคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษาทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการควบคุม  

การตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศกึษา ทัง้ 9 ดา้น คอื (1) ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ (2) การเรยีนการสอน (3) กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (4) การวจิยั 
(5) การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม (6) การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (7) การบรหิารและการจดัการ (8) 
การเงนิและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

ทัง้นี้  ใหค้ณะวชิาและสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา จดัท ารายงานการศกึษาตนเอง   
(Self - Study Report) ทีค่รอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศกึษาที่คณะวชิาและ
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาก าหนดเพื่อรองรบัการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก   

2) ผลการปฏิบตัิงานของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพทีก่ าหนดไว ้  

3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพทีส่่งผลต่อคุณภาพการศกึษาตามตวับ่งชีคุ้ณภาพการศกึษา    
  3.1.2  วิธีการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
  วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีร่ะบุในกฎกระทรวงใหใ้ชแ้นวปฏบิตัดิงันี้   
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1) ให้คณะวชิา / สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาจดัให้มหีน่วยงานหรอืคณะกรรมการที่
รบัผิดชอบการด าเนินการ ด้านการประกนัคุณภาพขึ้น โดยมหีน้าที่ พฒันา บรหิาร  และติดตามการ
ด าเนินการด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการจดัการศกึษาระดบัต่าง ๆ จะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระด้บอุดมศึกษาพฒันาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใช้ก ากบั ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศึกษาใหม่
ประสทิธภิาพภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  

3) ใหค้ณะวชิาและสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาจดัใหม้รีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลติบณัฑติ ดงันี้ (1) หลกัสูตรการศกึษาในสาขาวชิาต่าง ๆ (2) 
คณาจารย ์และระบบการพฒันาคณาจารย ์(3) สื่อการศกึษาและเทคนิคการสอน (4) หอ้งสมุดและแหล่งการ
เรยีนรูอ้ื่น (5) อุปกรณ์การศกึษาต่าง ๆ (6) สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูแ้ละบรกิารการศกึษา (7) การวดัผล
การศึกษาและสัมฤทธิผ์ลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาเหน็สมควร   
   ทัง้นี้ แต่ละคณะวชิาและสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาอาจจดัให้มรีะบบการตรวจสอบ
และประเมนิผลการด าเนินการขึน้เป็นการภายในได้ตามที่จะเหน็สมควร โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารพฒันาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิาของ
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาอยา่งต่อเนื่อง   
  3.1.3 การรายงานผลการประกนัคณุภาพการศึกษา  
 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศกึษาทีค่ณะวชิาและสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาต้องด าเนินการอย่างมรีะบบและต่อเนื่อง สถานศกึษา
ระดบัอุดมศึกษาต้องจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประจ าปี (ซึ่งอาจใช้
รายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจดัท าไว้แล้ว) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้
สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ และแนวทางของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545  
 3.2  ความจ าเป็นและวตัถปุระสงคข์องการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
  ภารกจิหลกัที่สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องปฏบิตัมิี 4 ประการ คอื การจดัการเรยีนการสอน การ
วจิยั การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม การด าเนินการตาม ภารกจิทัง้ 4 
ประการดงักล่าวมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาวประกอบกบัมปีจัจยั
ภายนอกและภายในหลายประการที่ท าใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นสิง่จ าเป็นที่
จะตอ้งเรง่ด าเนนิการ ปจัจยัดงักล่าวประกอบดว้ยรายละเอยีดต่อไปนี้   

1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาและบณัฑติ มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่จะ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว 

2) มกีารแข่งขนักันในเชิงคุณภาพของการจดัการศึกษาและคุณภาพของบณัฑติในวงการ
อุดมศกึษา ทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศมากขึน้   
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3) สถาบนัอุดมศกึษามคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้หเ้ป็นสากล เพื่อใหไ้ดร้บั
การยอมรบัจากนานาชาตมิากขึน้ 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมัน่ใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิต
บณัฑติทีม่คีุณภาพ 

5) สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องให้ขอ้มูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นกัศกึษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รฐับาล และประชาชนทัว่ไป   

6) สงัคมต้องการระบบอุดมศกึษาที่มคีวามโปร่งใส ( transparency) และความรบัผดิชอบซึ่ง
ตรวจสอบได ้  

7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมนิคุณภาพภายนอก โดยการประเมนิผลการจดั
การศกึษาของสถานศกึษา   

8) คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
การศกึษาของชาตทิี่เสนอโดยสภาการศกึษา และให้หน่วยงานด้านการศกึษาทุกระดบัน าไปเป็นแนวทาง
ปฏบิตัใินการจดัการศกึษา 

9) คณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศกึษา เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 
2549 เพื่อเป็นกลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศกึษา และระดบัหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศกึษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

   ด้วยความจ าเป็นดงักล่าวสถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัต้นสงักดัจงึจ าเป็นต้องพฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพภายในโดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของคณะวชิา หน่วยงานและสถาบนัอุดมศกึษาใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนัน้ๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

2) เพื่อให้คณะวชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าในสถาบนัอุดมศกึษาทราบสถานภาพของตนเอง
อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์ทีต่ ัง้ไวแ้ละ
เป็นสากล 

3) เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรบัปรุง ตลอดจน ได้รบัข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสรมิจุดแขง็ และพฒันาจุดที่ควร
ปรบัปรงุของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง  

4) เพื่ อ ให้ข้อมูลสาธารณะที่ เ ป็นประโยชน์ ต่อผู้มีส่ วนได้ส่ วน เสีย  ท า ให้มัน่ ใ จว่ า
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ  

5) เพื่อใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศกึษามขีอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการส่งเสรมิ
สนบัสนุนการจดัการอุดมศกึษาในแนวทางทีเ่หมาะสม    
 
      



8 
 

 3.3  ประสิทธิผลของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  
  เพื่อให้การด าเนินการเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบนัอุดมศกึษา
บรรลุผลส าเรจ็และเกดิประสทิธผิล สถาบนัอุดมศกึษาพงึพจิารณาปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา และการก าหนดตวับ่งชี้ประสทิธผิลของการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อใช้
เป็นสารสนเทศในการตดัสนิใจด าเนินการ ปรบัปรุง แก้ไข และพฒันาให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
เกดิประสทิธผิลสูงสุด 
 3.4  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
  3.4.1 ระบบการประกนัคณุภาพ  
        สถาบนัอุดมศกึษาอาจพฒันาระบบประกนัคุณภาพทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการ
พฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพทีใ่ช้กนัแพร่หลายในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ หรอื   
เป็นระบบเฉพาะทีส่ถาบนัพฒันาขึน้เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมกีระบวนการท างานที ่
เริม่ต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมนิ และการปรบัปรุงพฒันาทัง้นี้ 
เพื่อให้การด าเนินภารกจิของสถาบนับรรลุเป้าประสงค์และมพีฒันาการอย่างต่อเน่ืองขณะเดยีวกนัก็เป็น
หลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจว่าสถาบนัอุดมศกึษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ   
  3.4.2  มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ  
        มาตรฐานส าคญัที่เป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษาคอื  มาตรฐาน
การอดุมศึกษา อย่างไรกต็ามในปจัจุบนัสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ ยงัต้องด าเนินการใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
และหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอกีมาก เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏบิตัริาชการตามมติดิา้นต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณมีหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้ 
  3.4.3  กลไกการประกนัคณุภาพ  
 ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท้ีม่คีวามส าคญัส่งผลใหก้ารด าเนินงานประสบ
ความส าเรจ็และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคอื คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสูงสุด
ของสถาบนัที่จะต้องให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาที่ชดัเจนและเขา้ใจ
ร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรอืคณะกรรมการรบัผดิชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมนิและกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคญัประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรอืหน่วยงานน้ีคอื การจดัระบบประกนัคุณภาพพรอ้มทัง้ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพทีเ่หมาะสม
ส าหรบัสถาบนั ระบบประกนัคุณภาพทีใ่ชต้้องสามารถเชื่อมโยงใหเ้กดิคุณภาพการปฏบิตังิาน ตัง้แต่ระดบั
บุคคล ระดบัภาควชิาหรอืสาขาวชิา ระดบัคณะไปจนถงึระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็น ต้องจดัท าคู่มอื
คุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากบัการด าเนินงาน แต่ทีส่ าคญัคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี้ต้องประสานงาน
และผลกัดนัใหเ้กดิระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่สามารถใชง้านรว่มกนัไดใ้นทุกระดบั  
  3.4.4  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
 เป็นที่ทราบกนัดวี่าการวเิคราะห์และวดัผลด าเนินงานเป็นสิง่ที่จ าเป็นในกระบวนการ
ประกนัคุณภาพ การวดัและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ
หากปราศจากฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่ป็นจรงิ ถูกต้องตรงกนัทุกระดบัตัง้แต่ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ 
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และสถาบนัตลอดจน เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเรยีกใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีด่ี มี
ประสทิธภิาพจงึเป็นปจัจยัส าคญัยิง่ทีจ่ะส่งผลต่อความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษา และส่งผลต่อ
คุณภาพในทุกขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่การวางแผน การปฏบิตังิานประจ า การตรวจสอบประเมนิ ตลอด
จนถงึการปรบัปรงุและพฒันา 
 
4. ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 ระบุว่า “ใหห้น่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง” ในขณะทีม่าตรา 49 ของพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนัระบุถงึการประเมนิคุณภาพภายนอก
ไวว้่า “ใหม้สี านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองคก์ารมหาชนท าหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาปกตทิีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารควบคุมดูแลปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพ   
มกีารตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจงึต้องดูแลทัง้ปจัจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลติหรอืผลลพัธ์ (output/outcome) ซึง่ต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกทีเ่น้นการประเมนิผล
การจดัการศกึษา (output / outcome) ดงันัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
กบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเป็นสิง่จ าเป็นโดยไดเ้ชื่อมโยงใหเ้หน็จากแผนภาพที ่2 
 

 

 

 

 

 

 

  
 จากแผนภาพที่ 2 จะเหน็ว่า เมื่อสถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินการประกนัคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประจ าปีซึ่งเป็นผลจากการ
ประกนัคุณภาพภายในหรอืเรยีกว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR)  

การปฏบิตังิาน 

ของสถาบนั 

การประเมนิตนเอง 

ของสถาบนั 

รายงาน 

ประจ าปี 

การตรวจเยีย่ม รายงานผล 

การประเมนิ 

การตดิตามผล 

การประเมินคณุภาพภายนอก การประกนัคณุภาพภายใน 

ขอ้มลูป้อนกลบั 

ขอ้มลูป้อนกลบั 

แผนภาพท่ี 2  ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
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เพื่อน าเสนอหน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่าง
การประกนัคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. จะน าไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจ าเป็นต้องจดัท ารายงานการประเมนิตนเองทีม่คีวามลุ่มลกึ  สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิ
ของสถานศกึษาในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 
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บทท่ี 2 
องคป์ระกอบคณุภาพ ตวับง่ช้ี และเกณฑก์ารประเมิน 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
หลกัการ 
 คณะแต่ละแห่งมปีรชัญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกนั ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่ที่คณะจะก าหนด
วสิยัทศัน์ แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปีให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน้นของคณะที่สนับสนุนภารกจิของคณะตามหลกัการอุดมศกึษา มาตรฐานอุดมศกึษาของชาต ิมาตรฐาน
การอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพี (ถ้าม)ี ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 
(พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการประจ าคณะเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม
ของสมาชกิทุกกลุ่มในคณะ และมกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รบัทราบทัว่กนัทัง้
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บรกิารและสงัคม
โดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  : 

1. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา 

2. พระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 ( พ.ศ. 2551–2565) ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualification  Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. หลกัการอุดมศกึษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  : กระบวนการพฒันาแผน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะมพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางดา้นวชิาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกจิหลกัคณะจ าเป็นต้องมกีารก าหนดทศิทางการพฒันาและการ
ด าเนินการของคณะ เพื่อให้คณะด าเนินการสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล 
และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ คณะต้องก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการ
พจิารณาอตัลกัษณ์หรอืจดุเน้นของคณะแลว้ จะตอ้งค านึงถงึหลกัการอุดมศกึษา กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 
มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง ยุทธศาสตร์ด้าน ต่าง ๆ 
ของชาต ิรวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ทัง้นี้  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรบั และสามารถ
ตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรคณะและได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรชัญา
หรอืปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลยั กรอบ
อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที่ 10 
(พ.ศ.2551–2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีนการ

สอน การวจิยั การบรกิารทางดา้นวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตัิการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวดั

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผล

ต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุงแผน

กลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
8 ขอ้ 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 
หลกัการ 

พนัธกจิที่ส าคญัทีสุ่ดของคณะ คอื การผลติบณัฑติ หรอืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้้เรยีน มี
ความรูใ้นวชิาการและวชิาชพี มคีุณลกัษณะตามหลกัสูตรทีก่ าหนด การเรยีน การสอนในยุคปจัจุบนัใชห้ลกัการ
ของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดงันัน้ พนัธกจิดงักล่าวจงึเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
เรยีนการสอนทีอ่าศยัหลกัการรว่มมอืรวมพลงัของทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกคณะ 

ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องมกีารวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการ
ผลติบณัฑติ ได้แก่ (ก) หลกัสูตรการศกึษาในสาขาวชิาต่างๆ (ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาอาจารย ์(ค ) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) 
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูแ้ละการบรกิารการศกึษา (ช) การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธผิลทางการเรยีนของ
นักศกึษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามทีแ่ต่ละคณะเหน็สมควร ตามทีก่ฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ก าหนด 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 12 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

3. มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
4. มาตรฐานการอุดมศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึมใีนสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Education) (TQF : HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศกึษาธกิาร 
9. แนวทางการปฏบิตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
10. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
11. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
  



15 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะมหีน้าที่พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัปรชัญาปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและความพรอ้มของ
คณะ ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการทางดา้นวชิาการและวชิาชพีของสงัคม มกีารประเมนิหลกัสูตรอย่าง
สม ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพและมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 

 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

1. มรีะบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรบัปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัิที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏบิตัิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

3. ทุกหลกัสูตรมกีารด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
หมายถงึ ตอ้งมกีารประเมนิผลตาม “ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา 
เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรยีนการสอน กรณีที่หลกัสูตรใดยงัไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม  “ตัวบ่ง ช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษา” ทีก่ าหนดในภาคผนวก ก ส าหรบัหลกัสูตรสาขาวชิาชพีต้องไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจาก
สภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
  (หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรเก่าหรอืหลกัสูตรปรบัปรุงที่ยงัไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตก่ิอนปีการศกึษา 2555 ให้ยดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2548) 

4. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินการไดอ้ยา่งครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 
3 ขา้งต้นตลอดเวลาทีจ่ดัการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาทีก่ าหนด
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรทีด่ าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 5 ข้อแรกและอย่างน้อย  
รอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีท้ีก่ าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสตูร 

5. มคีณะกรรมการรบัผดิชอบควบคุมก ากบัให้มกีารด าเนินการให้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมกีารพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นขอ้ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบ ทุกตวับ่งชีแ้ละทุกหลกัสตูร 
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เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบรหิารหลกัสูตรระหว่างคณะกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัวชิาชพีของหลกัสูตร มากกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวชิาชพีทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) 
มจี านวนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทุกระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้นการวจิยัทีเ่ปิดสอน (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มี
จ านวนนักศกึษาที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

 
หมายเหต ุ  : 

1. การนบัหลกัสตูรปรญิญาโทแผน ก และปรญิญาเอก ใหน้ับหลกัสูตรทีม่นีักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนใน
รอบปีการศกึษาที่ท าการประเมนิ ส าหรบัการนับหลกัสูตรทัง้หมดให้นับหลกัสูตรทีไ่ด้รบัอนุมตัใิห้เปิดสอนทุก
ระดบัปรญิญา โดยนับรวมหลกัสูตรที่งดรบันักศกึษา แต่ไม่นับรวมหลกัสูตรที่สภามหาวทิยาลยัอนุมตัิให้ปิด
ด าเนินการแลว้ 

2. การนับจ านวนนักศกึษาใหน้ับตามจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (FTES) ในปีการศกึษานัน้ๆ 
และนบัทัง้นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคพเิศษ ทัง้ในทีต่ ัง้และนอกทีต่ ัง้ 

3. คณะกรรมการรบัผดิชอบ  หมายถึง  คณะกรรมการที่รบัผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรอื
เสนอปรบัปรุงหลกัสูตร หรอืเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการที่รบัผดิชอบบรหิารหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ซึง่อาจเป็นชุดเดยีวกนัทัง้หมดหรอืต่างชุดกไ็ด ้
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
 

 เกณฑท์ัว่ไป  
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.2  : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
 
ประเภทของตวับ่งช้ี : สกอ. (2.2) และ สมศ. (14) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสูงสุดทีต่้องการบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
ความลุ่มลกึทางวิชาการ เพื่อปฏิบตัิพนัธกิจส าคญัของคณะในการผลิตบณัฑติ ศึกษาวจิยัเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้  คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศกึษาในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิหรอืจดุเน้นของคณะ 

 
เกณฑก์ารประเมิน :  คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 60 
ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  =  รอ้ยละ 30 
ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 

 
สตูรการค านวณ : 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก = 
        

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

X 100 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้    =   
 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
เท่ากบัรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกในปีที่ประเมนิ ลบด้วย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มี
คุณวุฒปิรญิญาเอกในปีก่อนหน้าทีม่กีารประเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา
ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนทีไ่ด=้  
 

 
หมายเหต ุ  : 

1. คุณวุฒปิรญิญาเอก พจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิี่ได้รบัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คุณวุฒขิองกระทรวงการศกึษาธกิาร กรณีที่มกีารปรบัวุฒกิารศกึษาให้มหีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายใน
รอบปีการศกึษานัน้ ทัง้นี้ อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้ าหรบัทีก่รณีบางสาขาวชิาชพี มคีุณวุฒิ
อื่นทีเ่หมาะสมกว่า ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้ับตามปีการศกึษาและนับทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ใน
กรณทีีม่อีาจารยบ์รรจใุหมใ่หค้ านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าทีร่ะบุในค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยัประจ าทีร่ะบุไวใ้นนิยามศพัท์ 

3. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเลอืก
เหมอืนกบัสถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก                                         
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ประเภทของตวับ่งช้ี : สกอ. (2.3) และ สมศ. (14) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะถือเป็นขุมปญัญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะ
ท าการศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรูใ้นศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ใน
การเรยีนการสอน รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการ
ปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิของคณะ 

 
เกณฑก์ารประเมิน :   คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ  

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง : 

1. ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 6 ขึน้ไป 
 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 : 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป หรือ 

2. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารยร์วมกนั เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 
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สตูรการค านวณ 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5  

 
คะแนนทีไ่ด ้  =      

 
หรือ 

1. ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัที่ผ่านมาเท่ากบั 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการในปีทีป่ระเมนิ ลบดว้ย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวชิาการในปีก่อนหน้าปีทีป่ระเมนิ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ต ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา ทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

คะแนนทีไ่ด=้  
 
 

 
หมายเหต ุ  :   

1. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 
2. คณะสามารถเลอืกประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางใดแนวทางหนึ่งกไ็ด ้ไม่จ าเป็นต้องเลอืก

เหมอืนกบัสถาบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                  

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                        
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมา                                                                                                                             
ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งวชิาการเปรยีบเทยีบ 
กบัปีทีผ่่านมาทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X 5 

X 100 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.4  : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จ าเป็นต้องมกีารบรหิารและพฒันาคณาจารยอ์ย่าง
เหมาะสมทัง้ในด้านเทคนิคการสอน การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการใช้สื่อการสอนที่ทนัสมยั รวมทัง้มกีาร
ปรบักระบวนการเรยีนการสอนโดยใช้ผลการเรยีนรู้และขอ้มูลจากความคดิเหน็ของผู้เรยีน นอกจากนัน้ ยงั
จ าเป็นตอ้งมบีุคลากรสายสนบัสนุนทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและเป้าหมายของคณะ 

 
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มแีผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมแีผน
บรหิารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 

2. มกีารบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 
3. มสีวสัดกิารเสรมิสรา้งสุขสภาพที่ด ีและสรา้งขวญัก าลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. มรีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้ากการพฒันา

มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. มกีารให้ความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหค้ณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิ
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
7. มกีารน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์และ

บุคคลากรสายสนบัสนุน 
 

หมายเหต ุ   :  
หลกัฐานส าหรบัการประเมนิในเกณฑม์าตรฐานขอ้ที่ 3 เช่น ผลการประเมนิหรอืผลการส ารวจความ  

พงึพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ด้านสวสัดกิาร การเสรมิสรา้งสุขภาพที่ด ีและการสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
หรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์อื่น ๆ ทีเ่ชื่อมโยงใหเ้หน็การท างานไดด้ขีึน้ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  :        ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 (ใช้ผลการประเมินระดบัสถาบนั) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :        ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :         

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจดับริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีน เช่น สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
หอ้งสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ การบรกิารดา้นงานทะเบยีน การบรกิารนกัศกึษานานาชาต ิเป็นต้น นอกจากนัน้ 
ยงัจ าเป็นตอ้งมสีภาพแวดลอ้มและการบรกิารดา้ยกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษา เช่นสิง่แวดลอ้ม
ในสถาบนั หอพกันกัศกึษา หอ้งเรยีน สถานทีอ่อกก าลงักาย บรกิารอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดัการหรอืจดับรกิารเพื่อให้นักศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอร์ใช้อตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครือ่ง 

2. มบีรกิารหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และมกีารฝึกอบรมการใช้
งานใหแ้ก่นกัศกึษาทุกปีการศกึษา 

3. มบีรกิารทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศกึษาอย่างน้อยใน
ดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปการณ์การศกึษา และจดุเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้าย 

4. มบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศึกษาผ่านระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา 

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบอย่างน้อยเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคาร   
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 2 - 5 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดับรกิารดา้นกายภาพที่

สนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
 
หมายเหต ุ  : 

1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้ับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศกึษาทีม่กีาร
ลงทะเบยีนการใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย 

2. การคดิจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศกึษารวมเขา้ด้วยกนัโดยไม่ต้อง
เทยีบเป็น FTES ของระดบัปรญิญาตร ี
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  :         ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :         กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :         

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มกีารจดัรปูแบบการเรยีน
การสอนทีเ่หมาะสมและยดืหยุ่น โดยการมสี่วนร่วมจากบุคคล คณะ หรอืชุมชนภายนอก มกีารจดักระบวนการ
เรยีนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของตัวนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัมากต่อความสนใจ ใฝ่รู้และต่อ
ศกัยภาพในการแสวงหาความรูข้องนักศกึษา  เช่น การเปิดโอกาสให้นักศกึษาไดค้้นคว้าวจิยัโดยอสิระในรูป
โครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัใหม้ชีัว่โมงเรยีนในภาคปฏบิตั ิในหอ้งปฏบิตักิาร รวมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพยีง มกีารจดัสมัมนา จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร จดัท าโครงการ มกีารเรยีนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ
การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 

 
เกณฑม์าตรฐาน   : 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร 
2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวชิาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการ

ปฏบิตัทิัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืจากการท าวจิยั 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี     

ส่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 
5. มกีารจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรยีน

การสอน 
6. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนการ

เรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพงึพอใจแต่ละรายวชิาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

7. มกีารพฒันาหรอืปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 
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หมายเหต ุ  : 
1. มหาวทิยาลยัหรอืคณะจะตอ้งประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอนและ

สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้กรายวชิา ทุกภาคการศกึษา ยกเวน้ รายวชิาทีไ่มม่กีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนหรอืใน
ห้องปฏิบตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วชิาโครงงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์    
เป็นตน้ 

2. งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนตามเกณฑข์อ้ 5 หมายถงึ งานวจิยัของผูส้อนทีไ่ด้พฒันาขึน้ 
และน าไปใชใ้นการพฒันาวธิกีารสอน 

กรณหีลกัสูตรทีไ่ม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมกีารจดัท า
รายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาดว้ย 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของ 
           บณัฑิต 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คุณลกัษณะของบณัฑติ หมายถึง คุณสมบตัทิี่พงึประสงค์ซึ่งผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัอุดมศกึษาพงึม ี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื คุณลกัษณะของบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตขิองแต่ละหลกัสูตร และ
คุณลกัษณะของบณัฑติตามความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตมิ ี5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ด้านทกัษะทางปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วน
คุณลกัษณะบณัฑติตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติอาจมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชพีหรอืบรบิทของ
ผูใ้ช ้และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอืที่มลีกัษณะทีเ่พิม่เตมิจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบรหิารจดัการ การเป็นผูใ้ฝ่รู ้ใฝ่เรยีน การก้าวทนัวทิยาการ  ความสามารถในการประยุกต์ความรูก้บั
การปฏบิตังิานจรงิ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หรอืผูส้ าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรที่เน้นการ
วจิยั ควรมคีุณลกัษณะเพิม่เตมิ ดา้นความเป็นนักวชิาการ การเป็นผูน้ าทางความคดิ โดยเฉพาะความสามารถ
ดา้นการคดิเชงิวพิากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 

1. มกีารส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติอย่างน้อย
ส าหรบัทุกหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร 

2. มกีารน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษา 
และสมัฤทธผิลทางการเรยีนที่ส่งเสรมิทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความต้องการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. มกีารส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติ 

4. มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิให้นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมการ
ประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างมหาวทิยาลยั หรอืทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ

5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาที่จดัโดย
คณะ 
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เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใชผ้ลงานจากวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

และมกีารรบัรองการใช้ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภาครฐั หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี (เฉพาะกลุ่ม  
ค 1) 

7. มกีารพฒันาทกัษะนกัศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธแ์ละมกีารน าไปตพีมิพ ์เผยแพร่ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ(เฉพาะกลุ่ม ง ) 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑม์าตรฐาน
ทัว่ไป และครบถว้น
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
เพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม 

 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

 

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

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  : ระดบัความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบั 
   นักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละเป็นปจัจยัส าคญัของคุณภาพบณัฑติ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาตแิละกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
รวมทัง้ความคาดหวงัของผู้ใช้บณัฑติและสงัคม ดงันัน้ คณะจงึควรมกีารวดัระดบัความส าเรจ็ของการส่งเสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมทีค่ณะจดัใหก้บันกัศกึษา 

 

เกณฑม์าตรฐาน   : 
1. มกีารก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศกึษาทีต่้องการส่งเสรมิไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
2. มกีารถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันักศึกษาที่ต้องการส่งเสรมิ

ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึทัง้คณะ 
3. มโีครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมทีก่ าหนดในขอ้ 1 โดย

ระบุตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเรจ็ทีช่ดัเจน 
4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตวับ่งชี้และ

เป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของตวับ่งชี ้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาต ิ
 

หมายเหต ุ   : 
1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกยีรตคิุณดา้นคุณธรรม จรยิธรรม หากด าเนินการในระดบัมหาวทิยาลยั 

ตอ้งมกีรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมผีูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรอืเขา้ร่วมการคดัเลอืก
ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั (ตัง้แต่ 3 สถาบนัขึน้ไป) 

2. หน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรอืเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวชิาชพี 
 

เกณฑก์ารประเมิน     : 

 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
 

หลกัการ 
การด าเนินงานดา้นกจิการนักศกึษาเป็นกจิกรรมที่คณะสนับสนุนส่งเสรมิเพื่อใหน้ักศกึษาเป็นบณัฑติที่

มคีุณสมบตัพิรอ้ม นอกเหนือจากการจดัการเรยีนการสอนที่จดัขึน้ตามหลกัสูตร กจิกรรมการพฒันานักศกึษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คอื (1) การจดับรกิารแก่นักศกึษาและศษิยเ์ก่าซึ่งคณะจดัขึน้ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการ และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อนักศกึษาและศษิยเ์ก่า และ (2) การจดักจิกรรมนักศกึษาทีด่ าเนินการโดย
องค์กรหรอืชมรมนักศึกษาซึ่งได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิจากคณะ ทัง้นี้เพื่อให้นักศึกษาได้พฒันาร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ รวมทัง้ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา   

3. มาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
4. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualification  Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. มาตรฐานกจิการนกัศกึษา พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 
8. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะควรจดับรกิารด้านต่าง ๆ ใหน้ักศกึษาและศษิยเ์ก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกจิกรรมต่อไปนี้ 
(1) การบรกิารด้านแนะแนวและการให้ค าปรกึษา ทัง้ด้านวชิาการและการใช้ชวีติ (2) การบรกิารด้านขอ้มูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและศษิยเ์ก่า เช่น ทุนกู้ยมืการศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิาร
จดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี ขอ้มลูข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะทีจ่ าเป็นแก่
นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า และ (3) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นักศกึษาเก่าในรปูแบบ
ต่าง ๆ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
2. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา 
3. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 
4. มกีารจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า 
5. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 
6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาใหเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการที่สนอง

ความตอ้งการของนกัศกึษา 
 

หมายเหต ุ  : 
 ในกรณคีณะหรอืสถาบนัทีย่งัไมม่ศีษิยเ์ก่าถอืว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 โดยอนุโลม 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

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

คณะต้องส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนักศกึษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรมนักศกึษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่ด าเนินการทัง้โดยคณะและองค์กรหรือชมรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผูเ้ขา้ร่วมจะมโีอกาสได้รบัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรมสอดคล้องกบั
คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรมจรยิธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะทางปญัญา 
(4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ที่สภา/องค์กรวชิาชพีได้
ก าหนดเพิม่เตมิ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

เกณฑม์าตรฐาน :  
1. คณะจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษาที่ส่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น 
2. มกีจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
3. มกีารส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการโดย

นักศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดบัปรญิญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรบัระดบับณัฑติศกึษา 
จากกจิกรรมต่อไปนี้ 

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
- กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิคุณภาพ 
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

4. มกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะ และมี
กจิกรรมรว่มกนั 

5. มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
6. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้  

มกีารด าเนินการ 
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
หลกัการ 

คณะแต่ละคณะอาจมจีดุเน้นในเรือ่งการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัขึน้กบัสภาพแวดลอ้มและความพรอ้มของแต่
ละคณะ อย่างไรกต็าม ทุกคณะจ าเป็นต้องมพีนัธกจินี้เป็นส่วนหนึ่งของพนัธกจิคณะ ดงันัน้ จงึต้องมรีะบบและ
กลไกควบคุมใหส้ามารถด าเนินการในพนัธกจิดา้นนี้อย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่
ละคณะ เพื่อให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมสี่วนประกอบที่ส าคญั 3 ประการ คือ (1) คณะต้องมแีผนการวจิยั มรีะบบและกลไก 
ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรพัยากรใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน (2) คณาจารยม์สี่วนร่วมในการวจิยัอย่าง
เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของคณะ และ (3) 
ผลงานวจิยัมคีุณภาพ มปีระโยชน์ สนองยทุธศาสตรข์องชาตแิละมกีารเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551 – 2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต ิ
6. แนวทางปฏบิตัจิรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิ
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   :  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

คณะต้องมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ทีม่คีุณภาพ โดยมแีนวทางการด าเนินงานที่
เป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทัง้การ
สนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยั การส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะแก่นักวจิยัและทมี
วจิยั การสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรเงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน                   

ดา้นการวจิยัของคณะ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคก์บัการจดัการเรยีนการสอน 
3. มกีารพฒันาศักยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั              

แก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4. มกีารจดัสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ คณะอย่างน้อย                        

ในประเดน็ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบตัิการวิจยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯ หรอืศูนย์เครื่องมอื หรอืศูนย์ให้ค าปรกึษาและ

 สนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน สร้างสรรค ์

การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting  professor) 
6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 
7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องคณะ 

 
เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 

8. มรีะบบและกลไกเพื่อสรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิน่หรอืจากสภาพ
ปญัหาของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
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เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
 เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการครบ  
7 ขอ้ ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ

เฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2   :  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

การบรหิารจดัการความรูจ้ากผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยงัคณาจารย ์ นักศกึษา 
วงการวชิาการ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายทีจ่ะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เป็นเรื่อง
ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัทุกคณะ ดงันัน้ คณะต้องจดัระบบส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีารรวบรวม เผยแพร่ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม โดย
สิง่ทีเ่ผยแพรต่อ้งมคีุณภาพเชื่อถอืไดแ้ละรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ 

 
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป  : 

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอื
ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติและมกีารเผยแพร่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนด 

3. มกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัจากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. มกีารน าผลงานงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์
จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 
เกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม   : 

6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร และมกีารยื่นจดสทิธบิตัรและอนุสทิธิบตัร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )  
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 

 
 

เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 

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

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

หมายเหตุ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยัที่มกีารน างานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ของคณะไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมกีารรบัรองเป็นเอกสารหลกัฐานที่ชดัเจน พรอ้มทัง้ระบุผล ของการน างานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑ์

มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
2  ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป 

คะแนนมกีารด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เตมิ 

เฉพาะกลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3   :  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
และนักวิจยัประจ า 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  

ปจัจยัส าคญัที่ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรคใ์นคณะ คอื เงนิสนับสนุน
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ดงันัน้ คณะจงึต้องจดัสรรเงนิจากภายในคณะและที่ได้รบัจากภายนอกคณะเพื่อ
สนับสนุนการท างานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมปีระสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ 
นอกจากนัน้เงนิทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ที่คณะไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัทีแ่สดงถงึ
ศกัยภาพการวจิยัของคณะ โดยเฉพาะคณะทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 
 
เกณฑก์ารประเมิน   :    โดยการแปลงจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑป์ระเมินสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 = 150,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = 75,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

เกณฑป์ระเมินสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะทีก่ าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
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สตูรการค านวณ : 
       1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกคณะต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 
       จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั  = 
  
 
 2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้ =  
 
 สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชาและระดบัสถาบนั 

1. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

   
หมายเหต ุ   : 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ า ใหน้ับตามปีการศกึษา และนับเฉพาะทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่นับรวม 
ผูล้าศกึษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงนิที่มีการลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศึกษา ปีปฏทินิ หรอืปีงบประมาณนัน้ ๆ 
ไมใ่ช่จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ยจรงิ 

3. กรณีที่มหีลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงนิสนับสนุนงานวจิยั ซึง่อาจเป็นหลกัฐานแหล่งทุนหรอืหลกัฐาน
จากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานที่ปรากฏ กรณีไม่มหีลกัฐาน 
ใหแ้บ่งเงนิตามสดัส่วนผูร้ว่มวจิยัของแต่ละคณะ 

4. การนบัจ านวนเงนิสนบัสนุนโครงการวจิยั สามารถนับเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีไ่ดล้งนามในสญัญา
รบัทุนโดยอาจารยห์รอืนกัวจิยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจยัเป็นผูด้ าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก X 5 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
หลกัการ 

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัของคณะ คณะพงึให้บรกิารทางวชิาการแก่
ชุมชน สงัคม และประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมคีวามเชี่ยวชาญ การ
ใหบ้รกิารทางวชิาการอาจใหเ้ปล่าโดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ยหรอือาจคดิค่าใชจ้า่ยตามความเหมาะสม โดยใหบ้รกิารทัง้
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสงัคมโดยวางรูปแบบการ
ใหบ้รกิารทางวชิาการมคีวามหลากหลาย เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรพัยากรของคณะ เป็นแหล่งอ้างองิ
ทางวชิาการ ใหค้ าปรกึษา ใหก้ารอบรม จดัประชุมหรอืสมัมนาวชิาการ ท างานวจิยัตอบค าถามต่าง ๆ หรอืเพื่อ
ชีแ้นะสงัคม การใหบ้รกิารทางวชิาการนอกเหนือจากเป็นการท าประโยชน์ใหส้งัคมแลว้ คณะยงัรบัประโยชน์ใน
ดา้นต่าง ๆ คอื เพิม่พนูความรู ้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตร มกีารบูรณาการ 
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะจากการ
ใหบ้รกิารวชิาการดว้ย 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565 ) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ.2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพนอกระดบัอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเป็นภารกจิหลกัอย่างหนึ่งของคณะ คณะพงึก าหนดหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการบรกิารทางวชิาการอย่างเป็นระบบ และมกีารจดัโครงสรา้งคณะเพื่อเป็นกลไกการขบัเคลื่อนระบบ
ดงักล่าว การใหบ้รกิารทางวชิาการต้องมคีวามเชื่อมโยงกบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั และสามารถ
บรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยัอย่างเป็นรปูธรรม 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน 
3. มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
4. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 
 
หมายเหต ุ  :   

เกณฑม์าตรฐานขอ้ที ่4 ตอ้งมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรอืโครงการให้บริการแก่สงัคมภายนอก 

มหาวทิยาลยั หรอืเป็นการใหบ้รกิารทีจ่ดัในคณะโดยมบีุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้มาใชบ้รกิาร 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 
      
 
 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

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

ความสามารถในการให้บรกิารทางวชิาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่
พึ่งของชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานวชิาชพี สงัคมได้อย่างมคีุณภาพตามศกัยภาพและความพรอ้ม
ตามจดุเน้นของคณะ พจิารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการ (2) การสรา้ง
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้ให้บรกิารทางวชิาการและการเผยแพร่
ความรูน้ัน้ทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มกีารส ารวจความต้องการของชุมชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเน้นของคณะ 
2. มคีวามร่วมมอืด้านบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน หรอื

ภาคเอกชน หรอืภาครฐั หรอืหน่วยงานวชิาชพี 
3. มกีารประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้รกิารทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไกหรอืกจิกรรมการใหบ้รกิารทางวชิาการ 
5. มกีารพฒันาความรูท้ี่ได้จากการให้บรกิารทางวชิาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะ

และเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน :  
 

 

 
หมายเหต ุ : 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรอืโครงการให้บริการแก่สงัคมภายนอก 
มหาวทิยาลยั หรอืเป็นการใหบ้รกิารทีจ่ดัในคณะโดยมบีุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้มาใชบ้รกิาร 
 
 
 
 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 



42 

 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
หลกัการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหนึ่งของคณะ ดงันัน้คณะจงึต้องมี
ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและคุณภาพ โดยอาจมจีุดเน้นเฉพาะที่
แตกต่างกนัตามปรชัญา และธรรมชาตขิองแต่ละคณะ และมกีารบูรณาการเขา้กบัพนัธกจิอื่น ๆ โดยเฉพาะการ
ผลติบณัฑติ รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมทีฟ้ื่นฟู อนุรกัษ์ สบืสาน พฒันา เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรม สรา้งสรรค ์
ส่งเสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ีด่ขี ึน้  
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551–2565) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภาพนอกระดบัอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

คณะต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้
การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามจุดเน้นของคณะอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล มกีารบรูณาการการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มรีะบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมและด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
2. มกีารบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรม

นกัศกึษา 
3. มกีารเผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มกีารประเมนิผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
6. มกีารก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัชาต ิ
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 
 
 

 

 

 

  

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ้ 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

หลกัการ 
คณะต้องให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการ โดยมคีณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ในการก ากบั

ดูแลการท างานของคณะใหม้ปีระสทิธภิาพ คณะจะต้องบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ ใหม้คีุณภาพ เช่น ทรพัยากร
บุคคล ระบบฐานขอ้มลู การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลีย่นแปลง การบรหิารทรพัยากรทัง้หมด ฯลฯ 
เพื่อสมัฤทธผิลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 ( พ.ศ. 2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

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

คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตเิพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ 2552-2553 
7. เกณฑก์ารบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง คู่มอืและแนวปฏบิตัใินการพจิารณาออกใบอนุญาตให้

จดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง มาตรฐานหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2544 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  : ภาวะของผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดบัของคณะ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
ปจัจยัสนับสนุนที่ส าคญัต่อการเจรญิก้าวหน้าของคณะ คอื คณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้รหิารทุก

ระดบัของคณะนัน้ ๆ หากคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารมวีิสัยทศัน์ เป็นผู้น าที่ดี มธีรรมาภิบาล 
รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างด ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิาร 
มคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ปญัหา และก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของคณะไปในทศิทางที่
ถูกตอ้ง จะท าใหค้ณะเจรญิรดุหน้าอยา่งเรว็ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏบิตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมนิตนเอง

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า  
2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มี

ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาคณะ 
3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยงับุคลากรในคณะ 
4. ผูบ้รหิารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสนิใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันาผูร้่วมงาน เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์อง

คณะเตม็ตามศกัยภาพ 
6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. มกีลไกการประเมนิผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารคณะโดยอธกิารบด ีและผูบ้รหิารคณะน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารงานอยา่งเป็นรปูธรรม (ผลลพัธจ์ะปรากฏในตวับ่งชี ้สมศ.ที ่13) 
 

หมายเหต ุ  : 
 หากจะประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานข้อที่ 6 นัน้ ต้องแสดงข้อมูลการบรหิารงานตามหลกั     
ธรรมาภบิาลครบถว้นทัง้ 10 ประการ ตามนิยามศพัทท์ีร่ะบุไว ้ซึง่สอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
 กลไกการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะโดยอธิการบดี คือ กลไกการรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณบดต่ีออธกิารบดแีละผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัรอบ 6 เดอืน 
 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  : การพฒันาคณะสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบนัมกีารสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้ซึ่งต้องมกีารจดัการความรูเ้พื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรยีนรู ้โดยมกีารรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่
ในคณะซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในคณะเขา้ถงึความรู ้
และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลใหค้ณะมคีวามสามารถในเชงิ
แข่งขนัสูงสุด กระบวนการในการบรหิารจดัการความรูใ้นคณะ ประกอบดว้ย การระบุความรู ้การคดัเลอืก การ
รวบรวม การจดัเกบ็ความรู ้การเขา้ถงึขอ้มลู และการแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายในและภายนอกคณะ การสรา้ง
บรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู้ภายในคณะ การก าหนดแนววธิปีฏบิตัิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความรูใ้นคณะใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรูท้ี่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ

คณะอยา่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านการผลติบณัฑติและด้านการวจิยั

อยา่งชดัเจนตามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 
4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มอียู่ในตวับุคคลและแหล่งเรยีนรู ้ 

อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มกีารน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)    
ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 
  

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

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

สถาบนัควรมกีารพฒันาสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจที่สอดคล้องรบักบันโยบายและ  
การวางแผนระดบัสถาบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกบัทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายใน
และภายนอก เป็นระบบทีใ่ชง้านไดท้ัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผนและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารทุกระดบั เพื่อ
การปฏบิตังิานตามภารกจิทุกดา้นของบุคลากร เพื่อการตดิตามตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั ทัง้นี้ ระบบดงักล่าวต้องมคีวามสะดวกในการใชง้านโดยประเมนิจากความ
พงึพอใจของผูใ้ช ้
 
เกณฑม์าตรฐาน :   

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

ครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน การวิจยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

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

เพื่อให้คณะมรีะบบบรหิารความเสี่ยง โดยการบรหิารและควบคุมปจัจยั กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรูปของตวัเงนิหรอืไม่ใช้ตวัเงนิ เช่น ชื่อเสยีง และการ
ฟ้องรอ้งจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล หรอืความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดบัความเสี่ยงและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดบัที่ยอมรบัและควบคุมได้ โดย
ค านึงถึงการเรยีนรู้วธิกีารป้องกนัจากการคาดการณ์ปญัหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกนัหรอื
บรรเทาความรุนแรงของปญัหา รวมทัง้การมแีผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ  มคีวาม
พรอ้มใชง้าน มกีารปรบัปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะ
ตามยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นส าคญั 
 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของคณะรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งน้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของ
คณะ ตวัอยา่งเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรพัยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร                       
  สถานที)่ 

- ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธข์องคณะ 
- ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

 บรหิารงานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  

 อาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดับความเสีย่งที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ใน
ขอ้ 2 

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และด าเนินการตามแผน 
5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใชใ้นการปรบัแผนหรอื

วเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีถดัไป 
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หมายเหต ุ    :  
คะแนนการประเมนิจะเท่ากบั 0 หากพบว่าเกดิเหตุรา้ยแรงขึน้ภายในคณะในรอบปีการประเมนิทีส่่งผล

กระทบต่อชวีติและความปลอดภยัของนักศกึษา คณาจารย์ บุคลากร หรอืต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอืความ
มัน่คงทางการเงนิของคณะ อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะในการควบคุม หรอืจดัการกบัความเสี่ยง 
หรอืปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบทีช่ดัเจน 

ตวัอยา่งความเสีย่งรา้ยแรงทีใ่หผ้ลประเมนิเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น 
1. มกีารเสยีชวีติและถูกท ารา้ยรา่งกายหรอืจติใจอย่างรุนแรงของนักศกึษา คณาจารย ์บุคลากรภายใน

คณะ ทัง้ ๆ ที่อยู่ในวสิยัที่คณะสามารถป้องกนัหรอืลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ได้ แต่ไม่พบแผนการ
จดัการความเสีย่งหรอืไมพ่บความพยายามของคณะในการระงบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

2. คณะหรอืหน่วยงานเสื่อมเสยีชื่อเสยีงหรอืมภีาพลกัษณ์ที่ไม่ด ีอันเน่ืองมาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น 
คณาจารย ์นักวจิยัหรอืบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานหรอืกฎกระทรวง และ
เกดิเป็นขา่วปรากฏใหเ้หน็ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์ขา่ว online เป็นตน้ 

3. คณะหรอืหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงนิจนท าใหต้้องปิดหลกัสูตรหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดส้่งผลกระทบต่อ
นกัศกึษาปจัจบุนัทีเ่รยีนอยูอ่ยา่งรนุแรง 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
 

** หากมคีณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมนิเป็นศูนย ์(0) แล้ว มหาวทิยาลยัก็จะได้คะแนนการ
ประเมนิเป็นศูนย ์(0) ดว้ยเช่นกนั หากเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
 การไมเ่ขา้ขา่ยทีท่ าใหผ้ลการประเมนิไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่ 

1. คณะมกีารวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งเชงิป้องกนั หรอืมแีผนรองรบัเพื่อลดผลกระทบ
ส าหรบัความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิเรือ่งรา้ยแรงดงักล่าวไวล้่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวสิยั อยูน่อกเหนือการบรหิารจดัการ (การควบคุมหรอืการป้องกนั) ของคณะ 
3. เหตุการณ์รา้ยแรงดงักล่าวมคีวามรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรบัผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 



50 

 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
หลกัการ 

การเงนิและงบประมาณเป็นสิง่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะ ไม่ว่าแหล่งเงนิทุนของคณะจะได้มาจาก
งบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)  หรือเงินรายได้ของคณะ เช่น ค่าหน่วยกิต 
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารงุการศกึษาต่าง ๆ ของนักศกึษา รายไดจ้ากงานวจิยั บรกิารทางวชิาการ ค่าเช่าทรพัยส์นิ 
ฯลฯ ผูบ้รหิารคณะหรอืเทยีบเท่าจะต้องมแีผนการใชเ้งนิทีส่ะท้อนความต้องการใช้เงนิเพื่อการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตังิานประจ าปีของคณะได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าความเขา้ใจกบัการวเิคราะหท์าง
การเงนิ เช่น ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรพัย์สนิถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่คณะใช้
ส าหรบัการผลิตบณัฑติต่อหวั จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทัง้หมดของคณะหลงัจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) 
ด าเนินการทัง้หมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ความรวดเรว็ในการเบกิจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยดัได้หลงัจากปฏบิตัติามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิง่เหล่านี้จะเป็นการแสดงศกัยภาพเชงิการบรหิาร
จดัการดา้นการเงนิของคณะทีเ่น้นถงึความโปรง่ใส ความถูกตอ้ง ใชเ้มด็เงนิอยา่งคุ้มค่า มปีระสทิธภิาพ และเกดิ
ประโยชน์สงูสุด 

 
มาตรฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนพฒันาดา้นการเงนิระดบัอุดมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
2. แผนปฏบิตังิานประจ าปีของคณะ 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏบิตัริาชการของส านกังบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดนิ (สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั) และเงนิรายได้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   

คณะจะต้องมรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ จะต้องมแีผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงนิซึ่งเป็นแผนจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถ
ด าเนินการได ้มกีารวเิคราะหร์ายได ้ค่าใชจ้่ายของการด าเนินงาน ทัง้จากงบประมาณแผ่นดนิและรายไดอ้ื่น ๆ ที่
คณะไดร้บั มกีารจดัสรรงบประมาณและการจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบครบทุกพนัธกจิ มรีะบบ
การตรวจสอบการใช้เงนิอย่างมปีระสทิธิภาพ  รายงานทางการเงนิต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุก   
พนัธกจิ โครงการ กจิกรรมเพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัง่คงของคณะได ้

 
เกณฑม์าตรฐาน : 

1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องคณะ 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอย่าง

มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจ และการพฒันาคณะและ

บุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย

ปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความ

มัน่คงของคณะอยา่งต่อเนื่อง 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

และกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
7. ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าเขา้ขอ้มูลจากรายงาน

ทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

หมายเหต ุ  :   
แผนกลยุทธท์างการเงนิ เป็นแผนระยะยาวที่ระบุทีม่าและใชไ้ปของทรพัยากรทางการเงนิของคณะที่

สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงนิจะสอดรบัไปกบัแผน 
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมนิความต้องการทรพัยากรที่ต้องจดัหาส าหรบัการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์ และประเมนิมูลค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงนิทุนทีต่้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงนิทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นัน้บงัเกิดผล จากนัน้จงึจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชดัเจนถึงที่มาของเงนิทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจดัหาได้จากแหล่งเงนิทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรอืเงินอุดหนุนจากรฐับาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
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หน่วยงานภายนอกหรอืศษิยเ์ก่า หรอืคณะจะต้องมกีารระดมทุนด้วยวธิกีารอื่น ๆ อกีเพิม่เตมิ ระยะเวลาของ
แผนกลยทุธท์างการเงนิจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยุทธข์องคณะ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
หลกัการ 

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปจัจยัที่ส าคญัที่แสดงถึงศักยภาพการ
พฒันาคุณภาพของคณะ  โดยต้องครอบคลุมทัง้ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น คณะจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง และมี
กระบวนการจดัการความรู ้เพื่อใหเ้กดินวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ
ของคณะ 

 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

3. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
5. มาตรฐานการอุดมศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2549 ส านกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Education) (TQF : HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ส านกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา   
9. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  
 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเป็นภารกจิของคณะตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะต้องสร้างระบบและกลไกการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต้นสงักดั ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารวดัผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้การรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มกีารประเมนิและปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง และมนีวตักรรมทีเ่ป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารสรา้งจติส านึกให้เหน็ว่าเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของทุกคนในการ
พฒันาคุณภาพการศกึษา ทัง้นี้ เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจไดว้่าคณะสามารถสรา้งผลผลติทาง
การศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของคณะ ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของคณะ 

3. มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของคณะ 
4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน ประกอบดว้ย (1) การควบคุม

ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคุณภาพ (2) การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีก่ าหนดใน CHE QA Online และ (3) การน าผลการประเมนิคุณภาพ
ไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาของคณะ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในครบทัง้ 9 องคป์ระกอบ
คุณภาพ 

7. มสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนักศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของคณะ 
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8. มเีครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และมกีจิกรรม
รว่มกนั 

9. มแีนวปฏบิตัทิี่ดหีรอืงานวจิยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 หรอื 8 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

9 ขอ้ 
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บทท่ี 3  
นิยามศพัท ์

 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั หมายถงึ การจดัการศกึษาทีถ่อืว่าผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด   
เป็นกระบวนการจดัการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรอื
รวมทัง้มกีารฝึกและปฏบิตัใินสภาพจรงิของการท างาน มกีารเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัสงัคมและการประยุกต์ใช ้
มกีารจดักจิกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิและสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆ  

นอกจากนี้ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตมิตามศกัยภาพ โดยสะทอ้นจาก
การที่นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิา หรอืเลอืกท าโครงงานหรอืชิ้นงานในหวัข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวชิานัน้ ๆ  

รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษาตามแนวทางเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึง่มุ่งพฒันาความรู ้
และทกัษะทางวชิาชพี ทกัษะชวีติและทกัษะสงัคม มปีรากฏในวงการศกึษาไทยหลายรปูแบบ ตวัอยา่งเช่น 

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

การจดัสรรทรพัยากร การปฏบิตักิาร ผลลพัธ ์และการวเิคราะห ์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงคท์ีส่ าคญัของคณะ 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มปีระสทิธผิล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดยีวกนั (alignment) ซึง่การด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการจดัการผลการด าเนินการ 
มคีวามเชื่อมโยงกนัเป็นหน่ึงเดยีวอยา่งสมบูรณ์  

การเผยแพร่ (งานสร้างสรรค์) หมายถงึ การเผยแพร่งานสรา้งสรรคใ์นการจดันิทรรศการ (Exhibition) 
หรอืจดัการแสดง (Performance) ซึง่เป็นการน าเสนอผลงานศลิปะแขนงต่าง ๆ อาท ิงานศลิปะ ดนตร ีการแสดง  
ทีเ่ป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะ โดยมกีารจดัการน าเสนอการเผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิอยา่งเป็นระบบ
และเป็นวธิีการที่ยอมรบัในวงวิชาชีพ โดยมกีระบวนการพิจารณาคดัเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร ่
ประกอบดว้ย ศลิปินแห่งชาต ิผูท้รงคุณวุฒ ิและนกัวชิาการทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ การน าเสนอบทความวจิยัในที่
ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการ (Proceedings) โดยมกีองบรรณาธกิารจดัท ารายงานฯ หรอืคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ย
ศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิา
นัน้ๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมผีูป้ระเมนิบทความทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้
จากนอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถงึ การน าเสนอบทความ
วจิยัในทีป่ระชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรอืผูท้รงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมผีูป้ระเมนิบทความทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้
จากต่างประเทศ  

การพฒันาสุนทรียภาพ หมายถงึ การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอย่างมแีผนทีเ่ป็นระบบเกี่ยวกบัความ
งามทางศลิปะและวฒันธรรม ที่มผีลกระทบต่อบุคคล สถาบนั สภาพแวดล้อม และสงัคมในแนวทางทีด่ขี ึน้ 
โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจน และเป็นที่ยอมรบัร่วมกนัได้ ผลการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืสรา้งสิง่ใหม่ต้องไม่
เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรยี์ของศิลปะและวฒันธรรมเดิม การพฒันาเชิงวฒันธรรมสามารถสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทัง้ ทาง
เทคโนโลย ีระบบสงัคม และความนิยม เพื่อใหอ้ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจมคีวามเจรญิก้าวหน้าอยา่งสนัตสิุข 

การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม หมายถงึ กจิกรรมหรอืโครงการใหบ้รกิารแก่สงัคมภายนอก 
มหาวทิยาลยั หรอืเป็นการใหบ้รกิารทีจ่ดัในคณะโดยมบีุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้มาใชบ้รกิาร 

การให้อ านาจในการตดัสินใจ หมายถงึ การใหอ้ านาจและความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจและใน
การปฏบิตัแิก่ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบังาน เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

งานวิจยั หมายถงึ กระบวนการทีม่รีะเบยีบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปญัหา หรอืการเสาะ
แสวงหาความรูใ้หม่ ตลอดจนถงึการประดษิฐค์ดิคน้ทีผ่่านกระบวนการศกึษา คน้ควา้หรอืทดลอง วเิคราะห์
และตคีวามขอ้มลูตลอดจนสรปุผลอยา่งเป็นระบบ (นิยามของ สกอ.) 

งานวิจยั หมายถงึ ผลงานทางวชิาการที่ได้มกีารศกึษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบยีบวธิวีจิยัที่
เหมาะสมกบัสาขาวชิาเพื่อใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูใ้หม ่หรอืเป็นการต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิ (นิยามของ สมศ.) 

งานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวจิยัที่
ไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลู Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรอืวารสารวชิาการระดบัชาตติามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวจิยัที่ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ได้แก่ ฐานขอ้มูล
การจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรอืฐานขอ้มลู ISI Web of 
Science (Science citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรอืฐานขอ้มลู Scopus หรอืวารสารวชิาการระดบันานาชาตติามประกาศของ สมศ. 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น ามาใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวจิยั และรายงานการวจิยัอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปสู่การแก้ปญัหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมหีลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนถงึการน าไปใชจ้นก่อใหเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิอย่างชดัเจน
ตามวตัถุประสงค ์และ/หรอื ไดก้ารรบัรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปญัหาได้
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อยา่งเป็นรปูธรรม มดีงันี้  
1. การใชป้ระโยชน์ในเชงิสาธารณะ เช่น ผลงานวจิยัที่น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณชนใน

เรือ่งต่าง ๆ ทีท่ าใหคุ้ณภาพชวีติและเศรษฐกจิของประชาชนดขีึน้ ไดแ้ก่การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณสุข ดา้น
การบรหิารจดัการส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสรมิประชาธปิไตยภาค
ประชาชน ดา้นศลิปะและวฒันธรรม ดา้นวถิชีวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นตน้   

2. การใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย เช่น ใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัเชงินโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นขอ้มลูการประกาศใชก้ฎหมาย หรอืก าหนดมาตรการ กฎเกณฑต่์างๆ โดยองคก์ร หรอืหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน เป็นตน้ 

3. การใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์ เช่น งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปสู่การพฒันาสิง่ประดษิฐ ์
หรอืผลติภณัฑซ์ึง่ก่อใหเ้กดิรายได ้หรอืน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เป็นตน้ 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกดิสุนทรยีภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศลิปะที่น าไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มกีารศกึษาและ
ประเมนิไว ้

งานสร้างสรรค ์หมายถงึ ผลงานศลิปะทีม่กีารศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบทีเ่หมาะสมกบักลุ่มวชิา
ทางศลิปะ ตามการจดักลุ่มศลิปะของอาเซยีน ไดแ้ก่ ทศันศลิป์ (Visual Arts) ศลิปะการแสดง (Performing 
Arts) และวรรณศลิป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of 
Education) ได้แก่ คณะวจิติรศลิป์ คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ คณะมณัฑนศลิป์ คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์คณะโบราณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์โดยมผีลงานทีแ่สดงออกถงึ
แนวทางการทดลอง หรอืการพฒันาจากแนวคดิการสร้างสรรค์เดมิ เพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถในการ
บุกเบกิศาสตรท์างศลิปะ งานสรา้งสรรค์ครอบคลุมถงึสิง่ประดษิฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศลิปะเฉพาะทาง   
ทีม่คีุณค่าและคุณประโยชน์เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพี 

จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของนักวิจยัทัว่ไป เพื่อให้การ
ด าเนินงานวจิยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ
การศกึษา คน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูขิองนกัวจิยั ดงัน้ี  

1. นกัวจิยัตอ้งซื่อสตัยแ์ละมคีุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ  
2. นักวจิยัต้องตระหนักถงึพนัธกรณีในการท าวจิยัตามขอ้ตกลงที่ท าไว้กบัหน่วยงานที่สนับสนุน 

การวจิยัและต่อหน่วยงานทีต่นสงักดั  
3. นกัวจิยัตอ้งมพีืน้ฐานความรูใ้นสาขาวชิาการทีท่ าวจิยั  
4. นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ที่ศกึษาวจิยั ไมว่่าจะเป็นสิง่มชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ  
5. นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษยท์ีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั  
6. นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการท าวจิยั  
7. นกัวจิยัพงึน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบ  
8. นกัวจิยัพงึเคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ื่น  
9. นกัวจิยัพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 



59 
 

จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน หมายถงึ ประมวลความประพฤตทิี่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏบิตัิเพื่อรกัษา ส่งเสรมิเกียรติคุณ ชื่อเสยีง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากร สายสนับสนุนตามที่สภามหาวทิยาลยัก าหนด โดยอาจใชก้รอบแนวทางตามประกาศ กพอ. เรื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึมใีนสถาบนัอุดมศกึษา โดยต้องยดึมัน่ในหลกัการ 6 ประการ คอื 1 ยดึมัน่ 
และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กต้อง 2) ซื่อสตัยส์ุจรติและรบัผดิชอบ 3) ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความโปร่งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได ้4) ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 5) มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 6) ไม่ใชอ้ านาจ 
ครอบง าผดิท านองคลองธรรมต่อนกัศกึษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คอื 1) จรรยาบรรณ 
ต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 3) จรรยาบรรณต่อการปฏบิัตงิาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคบับัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) 
จรรยาบรรณต่อนกัศกึษาและผูร้บับรกิาร 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสงัคม  

นักวิจยั หมายถงึ นกัวจิยัประจ าทีเ่ป็นขา้ราชการ หรอืพนักงานของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บุคลากรที่
มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจ ัยหรือนักวิจ ัย และมีสัญญาจ้างกับ
สถาบนัอุดมศกึษา 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถงึ นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนตามเกณฑจ์ านวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบยีน ดงันี้  
ระบบทวิภาค 

- ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบยีน 36 หน่วยกติต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศกึษา) 

- ส าหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทัง้โครงการปกตแิละโครงการภาคพเิศษ : ลงทะเบยีน 24  
หน่วยกติต่อปีการศกึษา (12 หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต)ิ 
ระบบไตรภาค 

- ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี: ลงทะเบยีน 45 หน่วยกติต่อปีการศกึษา  (15 หน่วยกติต่อ
ภาคการศกึษา) 

- ส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา : ลงทะเบยีน 30 หน่วยกติ ต่อปีการศกึษา (10 หน่วยกติต่อ
ภาคการศกึษา)  

 
ขัน้ตอนการค านวณค่า  FTES มีดงัน้ี  

1. ค านวณค่าหน่วยกตินักศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึง่กค็อื ผลรวมของผลคูณ 
ระหว่างจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกบัจ านวนหน่วยกติแต่ละรายวชิาที่เปิดสอนทุกรายวชิาตลอดปี 
การศกึษา รวบรวมหลงัจากนักศกึษาลงทะเบยีนแลว้เสรจ็ (หมดก าหนดเวลาการเพิม่ -ถอน) โดยมสีูตรการ 
ค านวณ ดงันี้  
                  SCH =        ∑ nici           เมือ่  n i=  จ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาที ่i 
                                                            Ci=    จ านวนหน่วยกติของวชิาที ่i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใชส้ตูรค านวณดงันี้  
 
                       SCH  
FTES  =  

จ านวนหน่วยกติต่อปีการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ  
 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการโดย
สถาบนัไดม้กีารค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไมม่กีารจา่ยค่าตอบแทนเป็นการพเิศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการโดย
สถาบนัมไิดน้ับว่าการสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรอืไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
การสอนของอาจารยเ์ป็นการพเิศษ 

แนวปฏิบติัท่ีดี หมายถงึ วธิปีฏบิตั ิหรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ หรอื
สู่ความเป็นเลศิตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการหรอืวิชาชพีนัน้ ๆ มหีลกัฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชดัเจน โดยมกีารสรุปวธิปีฏบิตั ิหรอืขัน้ตอนการปฏบิตั ิตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทกึ
เป็นเอกสารเผยแพรใ่หห้น่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รบัรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรอืหนังสอื ที่ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและไดร้บัการรบัรองคุณภาพแลว้ ตามเกณฑข์อง กพอ. เรื่องหลกัเกณฑก์ารขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการหรอืเทยีบเท่า 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นบทความวชิาการ (Academic Papers) ต ารา (Textbook) หรอืหนังสอื 
(Books) ตอ้งเป็นผลงานทีผ่่านกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตพีมิพ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- บทความวชิาการ หมายถงึ เอกสารทางวชิาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ มขีอ้ความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคดิเชงิทฤษฎทีี่ได้จากประสบการณ์ การสงัเคราะห์เอกสาร หรอื การวจิยั โดยจดัท าในรปูของ
บทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีม่คีุณภาพซึง่มผีูต้รวจอ่าน 

- ต ารา หมายถึง เอกสารทางวชิาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ อาจเขยีนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทัง้หมดของรายวชิาหรอืเป็นส่วนหนึ่งของวชิาหรอืหลกัสูตรกไ็ด ้โดยมกีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูท้ี่
เกีย่วขอ้ง และสะทอ้นใหเ้หน็ความสามารถในการถ่ายทอดวชิาในระดบัอุดมศกึษา 

- หนังสอื หมายถึง เอกสารทางวชิาการที่เขยีนขึน้เพื่อเผยแพร่ความรู ้ไปสู่วงวชิาการหรอืผู้อ่าน
ทัว่ไป โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรหรอืตอ้งน ามาประกอบการเรยีนการสอนในวชิา
ใดวชิาหนึ่ง ทัง้นี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรยีบเรยีงขึน้อย่างมเีอกภาพ มรีากฐานทางวชิาการที่ม ัน่คงและให้
ทศันะของผู้เขยีนที่สรา้งเสรมิปญัญาความคดิ และสรา้งความแขง็แกร่งทางวชิาการให้แก่สาขาวชิานัน้ๆ 
หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วเนื่อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถงึ กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รบัผลกระทบ หรอือาจได้รบั
ผลกระทบ จากการด าเนินการและความส าเรจ็ของคณะ ตวัอย่างของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่ส าคญั เช่น 
นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏบิตังิาน คู่ความร่วมมอืทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลคณะในดา้นต่าง ๆ ศษิยเ์ก่า นายจา้ง คณะหรอืสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ องคก์ารที่
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ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลกฎ ระเบยีบ องคก์ารทีใ่หเ้งนิสนบัสนุน ผูเ้สยีภาษ ีผูก้ าหนดนโยบาย ผูส้่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในทอ้งถิน่และชุมชนวชิาการหรอืวชิาชพี  

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของคณะโดยทัว่ไปมกัใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพฒันาของคณะ แผนกลยทุธป์ระกอบไปดว้ยวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์  ผลการ
วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธต่์าง ๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภารกจิของคณะ 
มกีารก าหนดตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของแต่ละกลยุทธแ์ละค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้พื่อวดัระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามกลยทุธ ์โดยคณะน าแผนกลยทุธม์าจดัท าแผนด าเนินงานหรอืแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

แผนปฏิบติัการประจ าปี หมายถงึ แผนระยะสัน้ที่มรีะยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปีเป็น
แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะต้องด าเนินการในปีนัน้ ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ ์ตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้หล่านัน้ รวมทัง้มกีารระบุผูร้บัผดิชอบหลกั
หรอืหวัหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรพัยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการทีช่ดัเจน 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถงึ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่มกีารก าหนดอย่างชดัเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อใหไ้ดผ้ล

ออกมาตามที่ต้องการ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานจะต้องปรากฏใหท้ราบโดยทัว่กนัไม่ว่าจะอยู่ในรปูของเอกสาร
หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์หรอืโดยวธิกีารอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบดว้ยปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลผลติ และขอ้มลูป้อนกลบั ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั  

กลไก หมายถงึ สิง่ทีท่ าใหร้ะบบมกีารขบัเคลื่อนหรอืด าเนินอยู่ได ้โดยมกีารจดัสรรทรพัยากร มกีาร
จดัองคก์าร หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผูด้ าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถงึ ระบบทีท่ าหน้าทีใ่นการรวบรวมขอ้มลูเขา้มาท าการประมวลผล รวมทัง้
การวเิคราะหเ์พื่อจดัท าเป็นสารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยงัผูท้ีม่สีทิธไิดร้บัสารสนเทศ เพื่อใชใ้น
การปฏิบตัิงาน การบรหิาร หรือการตัดสินใจ โดยมคีอมพิวเตอร์ รวมทัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนบัสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก์ารมหีลายประเภทในแต่ละประเภทมไีด้
หลายระบบ ทัง้นี้เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการท างานทีแ่ตกต่างกนัออกไป  

วฒันธรรม หมายถึง ความเจรญิงอกงามของมวลมนุษย์ที่มพีฒันาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคดิ ความรูส้กึ ความเชื่อ ก่อใหเ้กดิวฒันธรรม โดยสามารถเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมในวถิชีวีติและสงัคม 
รวมทัง้ผลทีเ่กดิจากกจิกรรมหรอืผลผลติกจิกรรมของมนุษย ์วฒันธรรมมลีกัษณะเฉพาะและมลีกัษณะสากล 
เปลีย่นแปลงตามสมยันิยม วฒันธรรมปจัจบุนัทีด่คีวรมคีวามสอดคลอ้งกบัความเป็นสากล แต่มรีากฐานของ
วฒันธรรมตนเองทีม่คีุณค่า ส าหรบัวฒันธรรมในคณะ หมายถงึ วฒันธรรมทีแ่สดงความเป็นอุดมศกึษาทีถ่อื
เป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอสงัคม มคีวามเจรญิงอกงามทางปญัญา ความรู ้ความคดิ ทศันคต ิและจติใจ การมนี ้าใจ
เสยีสละและการมสี่วนร่วมกบัสงัคม สามารถเป็นผู้น าที่ดแีละเป็นที่พึ่งของสงัคม มวีฒันธรรมในวถิีชวีิต
มหาวทิยาลยัทีน่่าศรทัธาเป็นที่ยอมรบั มบีทบาทต่อการปกป้องวฒันธรรมที่ดงีามของไทย และพฒันาแนว
ทางการด ารงชวีติท่ามกลางกระแสวฒันธรรมสากลไดเ้หมาะสมอย่างฉลาดรู ้
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ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคญัของศลิปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสรมิการอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 

สวยงาม หมายถงึ มกีารจดัแต่งอาคาร สภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่วดลอ้ม 
ไมส่ิน้เปลอืง และไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

สะอาด หมายถงึ ไมร่ก มรีะเบยีบ รกัษางา่ย ใชส้ะดวก 
สขุลกัษณะ หมายถงึ สะอาด ปลอดภยั ไรม้ลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
สนุทรียะทางศิลปะและวฒันธรรม หมายถงึ คุณค่าทางความงามของศลิปะและวฒันธรรมทีส่่งผล

ต่อการรบัรู้และความรู้สกึ สามารถจรรโลงจติใจให้มคีวามสุข มรีสนิยม ก่อให้เกิดวถิีชวีติมนุษย์ที่งดงาม 
สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมที่เขา้ใจและผูกพนั ตลอดจนการรบัรูถ้งึคุณค่าทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ศลิปะและวฒันธรรมเชงิประวตัศิาสตรเ์พื่อการด ารงรกัษ์สบืต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรบัรองการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ 
หมายถงึ หน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกมหาวทิยาลยัที่มกีารน างานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ของคณะไปใช้
ก่อให้เกดิประโยชน์ โดยมกีารรบัรองเป็นเอกสารหลกัฐานที่ชดัเจน พรอ้มทัง้ระบุผล  ของการน างานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถงึ หน่วยงานราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรอื 
รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชน 

หลกัธรรมาภิบาล หมายถงึการปกครอง การบรหิาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกจิการต่างๆให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยงัหมายถงึการบรหิารจดัการที่ด ีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน  

ธรรมที่ใช้ในการบรหิารงานนี้มคีวามหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคอื หาได้มคีวามหมายเพียง
หลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทัง้ปวง     
ซึ่งวญิญูชนพงึมแีละพงึประพฤติปฏบิตั ิอาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์ารภายนอก เป็นตน้  
          หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรบัใชใ้นภาครฐัม ี10 องคป์ระกอบ  

1. หลกัประสทิธผิล (Effectiveness) คอืผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัส่วนราชการ
หรอืหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัชัน้น าของประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏบิตัิราชการจะต้องมทีศิทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชดัเจน       
มกีระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลและพฒันา ปรบัปรุง
อยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2. หลกัประสิทธภิาพ (Efficiency) คอืการบรหิารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลที่ดทีี่มกีาร
ออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมอืการบริหารจดัการที่เหมาะสมให้องค์การ 
สามารถใช้ทรัพยากรทัง้ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด 



63 
 

ความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  

3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) คือการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน  
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรอืความ  
ตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่าง 

4. หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) คอืการแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรบัผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบัที่สนองต่อความคาดหวงัของ 
สาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส านึกในการรบัผดิชอบต่อปญัหาสาธารณะ  

5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชีแ้จงได ้เมื่อมี
ขอ้สงสยัและสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ต้องหา้มตามกฎหมายไดอ้ย่างเสร ีโดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได ้ 

6. หลกัการมสี่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มสี่วนได ้ 
ส่วนเสยีทุกกลุ่มมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปญัหาหรอื
ประเด็นที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญัหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วม 
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  
ทรพัยากร และภารกจิจากส่วนราชการส่วนกลางใหแ้ก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่)  
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรบัผดิชอบใน  
การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บรกิารต่อ  
ผู้รบับรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การปรบัปรุงกระบวนการ และเพิม่ผลติภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ด ี  
ของส่วนราชการ  

8. หลกันิตธิรรม (Rule of Law) คอืการใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการ บรหิาร
ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและค านึงถงึสทิธเิสรภีาพของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) คือการได้รบัการปฏบิตัิและได้รบับรกิารอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่มกีารแบ่งแยกด้านชายหรอืหญงิ ถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกาย  
หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม  
และอื่นๆ  

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) คอื การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นขอ้ตกลงที่เกดิจากการใช้กระบวนการเพื่อหาขอ้คดิเหน็จากกลุ่มบุคคลที่ได้รบั
ประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงซึง่ต้องไม่มขีอ้คดัคา้นที่ยุตไิม่ได ้ใน
ประเดน็ทีส่ าคญั โดยฉนัทามตไิมจ่ าเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเหน็พองโดยเอกฉนัท์ 

หลกัสตูรสาขาวิชาชีพ หมายถงึ รายวชิาและประสบการณ์ทัง้หมดทีผู่เ้รยีนต้องศกึษาเพื่อใหไ้ดร้บั
การ รบัรองจากสภาหรอืองคก์รวชิาชพีทีก่ าหนดตามกฎหมาย  

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง  
นิทรรศการหรอืจดัการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
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คดัเลอืกคุณภาพงานสรา้งสรรค ์ดงัต่อไปนี้ 
1. ตอ้งเป็นหอศลิป์ระดบัสถานศกึษา 
2. หอศลิป์ขององคก์รหรอืสมาคม จะตอ้งเป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะโดยเฉพาะ และมคีณะกรรมการ

บรหิารจดัการหอศลิป์ หรอืดแูลการจดันิทรรศการทางวชิาการ 
3. แหล่งเผยแพร่ระดบันานาชาติ ต้องได้รบัการยอมรบัในวงการศิลปะในระดบันานาชาติหรอืเป็น

โครงการความรว่มมอืทางศลิปะระหว่างประเทศ 
4. คณะกรรมการพจิารณาการกลัน่กรองงานสรา้งสรรค ์ไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยมอีงคป์ระกอบสอดคลอ้ง 

กบัเกณฑก์ารประเมนิ ประกอบดว้ย ศลิปินแห่งชาต ิผู้ทรงคุณวุฒ ิและหรอืนักวชิาการทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
ทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการจากภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 

5. ศลิปะทีไ่ม่ต้องการแสดงในหอศลิป์ จะต้องมหีลกัฐานทีแ่สดงกจิกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
และมคีุณภาพของงานที่แสดง พรอ้มเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมนิผล โดยผลงานที่จดัแสดงต้อง
ได้รบัการรบัรองจากผู้ทรงคุณวุฒทิางวชิาการในสาขาวชิาไม่ต ่ากว่า 3 คน ทัง้นี้ต้องมกีรรมการจากภายนอก
สถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 

แหล่งเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพ หมายถึง สถานที่ส าหรบัเผยแพร่ โดยการจดันิทรรศการหรอืการ
จดัการแสดงซึง่เป็นการน าเสนอผลงานจากงานสรา้งสรรค์สู่สาธารณะหรอืกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคุณภาพ ดงัต่อไปนี้ 

1. ตอ้งเป็นหอศลิป์ระดบัสถาบนัการศกึษา 
2. หอศิลป์ขององค์กรหรอืสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จดัการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบรหิารจดัการหอศลิป์ เพื่อดแูลการจดันิทรรศการทางวชิาการ 
3. แหล่งเผยแพร่ระดบันานาชาตติ้องได้รบัการยอมรบัในวงการศิลปะในระดบันานชาต ิหรอืเป็น

โครงการความรว่มมอืทางศลิปะระหว่างประเทศ 
4. มคีณะกรรมการพิจารณาการกลัน่กรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจดัแสดงผลงาน โดยมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาต ิ
ผูท้รงคุณวุฒ ิและนกัวชิาการทีไ่ดร้บัการยอมรบัในวงวชิาการ 

5. ศลิปะทีไ่ม่ต้องการแสดงทีห่อศลิป์ จะต้องมเีอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมนิผล โดย
ผลงานที่จดัแสดงต้องได้รบัการยอมรบัจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรม       
การด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมคีุณภาพ ของการแสดงทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพืน้บา้น ดนตร ี
ดุรยิางคศ์ลิป์ และนาฏศลิป์นอกสถานที ่(Street Performance) เป็นตน้ 

อาจารยป์ระจ า หมายถงึ ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรทีม่สีญัญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศกึษาทัง้
ปีการศกึษา ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามพนัธกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา โดย 

     อาจารยป์ระจ าทีม่สีญัญาตัง้แต่ 9 เดอืนขึน้ไป ใหน้บัเป็น 1 คน 
     อาจารยป์ระจ าทีม่สีญัญา 6 – 9 เดอืน          ใหน้บัเป็น 0.5 คน 
     อาจารยป์ระจ าทีม่สีญัญาน้อยกว่า 6 เดอืน     ใหน้บัเป็น 0 คน 
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บทท่ี 4  
กระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
1. แนวทางการจดัการกระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
 จุดมุ่งหมายของการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงาน
ของสถาบนัตามระบบและกลไกทีส่ถาบนันัน้ๆ ไดก้ าหนดขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัไดท้ราบสถานภาพที่
แทจ้รงิ อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไวอ้ย่างต่อเนื่อง  
การประเมนิคุณภาพทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ทัง้คณะผูป้ระเมนิและสถาบนัทีร่บัการประเมนิจ าเป็นต้องก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบับทบญัญตัิแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2546 ทัง้นี้ 
มหาวทิยาลยัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมนิคุณภาพภายในใหเ้สรจ็ก่อนสิน้ปีการศกึษา เพื่อประโยชน์
ในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถาบนั ดงันี้  

1. เพื่อใหส้ามารถน าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะไปใชป้รบัปรุงและพฒันาการจดัการศกึษาได้
ทนัในปีการศกึษาถดัไป และตัง้งบประมาณไดท้นัก่อนเดอืนตุลาคม (กรณทีีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั)  

2. เพื่อให้สามารถจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีส่ งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดภ้ายใน  120 วนั นับจากวนัสิ้นปี
การศกึษาของแต่ละสถาบนั  

3. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดงัที่กล่าวข้างต้นจงึควรมแีนวทางการจดั
กระบวนการประเมนิคุณภาพจ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คอื การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลู (Do) การประเมนิคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรบัปรงุ (Act) 

4.  น าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของ
สภามหาวทิยาลยั) มาท าแผนกลยุทธป์ระจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถดัไป หรอืจดัท าโครงการพฒันา
และเสนอใชง้บประมาณกลางปีกไ็ด ้ 
 ส าหรบัการจดัท ารายงานประกนัคุณภาพประจ าปีเป็นกิจกรรมที่สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสถาบนัในการปรบัปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษาของชาตใิหท้ดัเทยีมกบันานาอารยะประเทศและมคีวามเป็นสากล  
 
2. ความหมายของการประเมินตนเอง 
 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หมายถงึ การทบทวนการปฏบิตังิานและบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานในช่วงเวลาทีผ่่านมาว่ามปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และมคีุณภาพเหมาะสมหรอืไม่ เพยีงใด 
อยา่งไร และอยูใ่นระดบัใด 
 การประเมนิตนเองของหน่วยงานจงึเป็นกระบวนการเรยีนรูต้นเองดว้ยการทบทวนว่าหน่วยงานของ
ตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร 
งบประมาณที่เหมาะสมเพยีงใด ผลการด าเนินงานโดยรวมมคีุณภาพอยู่ในระดบัใด พร้อมทัง้มุ่งทบทวน 
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ค้นหาและวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ศกัยภาพและปจัจยักดดนัที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางสร้างเสรมิความ
แข็งแกร่งและแนวทางปรบัปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบตัิงาน บทบาทหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขปจัจยัต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคล้องกนัตามกระบวนการพฒันาระบบคุณภาพการศกึษาโดยมุ่งทีจ่ะ
ไดร้บัผลการด าเนินงานทีม่คีุณภาพยัง่ยนืและเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. วตัถปุระสงคข์องการประเมินตนเองและการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

1. เพื่อศกึษา วเิคราะห ์และบนัทกึผลการศกึษาเกีย่วกบัประสทิธผิล ประสทิธภิาพและคุณภาพของ
ผลการปฏบิตังิาน วธิกีารปฏบิตังิาน และบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานในรอบปีทีผ่่านมา 

2. เพื่อศกึษา วเิคราะห ์บนัทกึขอ้มลูและขอ้สรุปเกี่ยวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน ศักยภาพและปจัจยักดดนั
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในช่วงเวลาทีผ่่านมา 

3. เพื่อศกึษา วเิคราะห ์บนัทกึขอ้มลู และเสนอแนวทางในการสรา้งเสรมิความแขง็แกรง่เพื่อด ารงไว้
ซึง่สิง่ทีท่ าไดด้อียูแ่ลว้ และแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการด าเนินงาน 
 
4. หลกัการส าคญัในการประเมินตนเอง 
 หลกัการส าคญัในการประเมนิตนเองและการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของแต่ละหน่วยงาน มดีงันี้ 

1. เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการประเมนิตนเอง 
2. มกีารก าหนดมาตรฐานคุณภาพการด าเนินงานของแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 
3. มกีารก าหนดมาตรฐาน ตวับ่งชีคุ้ณภาพ และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพทีส่ามารถปฏบิตัไิดเ้ป็น

ทีย่อมรบัของคณะ  
4. มผีู้รบัผดิชอบในการประเมนิตนเองและเขยีนรายงานการประเมนิตนเองของหน่วยงานในรูป

คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน 
5. ด าเนินการประเมนิหน่วยงานโดยปราศจากอคตหิรอืความล าเอยีงทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบต่อ

หน่วยงานของตนเองและหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. มกีารวางแผนการประเมนิตนเองใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการประเมนิคุณภาพของหน่วยงานใน

ระดบัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบักระบวนการประเมนิคุณภาพจากภายนอก 
7. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงานมสี่วนรว่มในการประเมนิตนเอง 
8. มกีระบวนการด าเนินงานทัง้ทีเ่ริม่จากบนสู่ล่าง (Top-down) และจากล่างสู่บน (Bottom - up) 

โดยผู้บรหิารมบีทบาทในการประเมนิตนเองด้วยการก ากบัดูแลการด าเนินงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
และมบีทบาทในการใหข้อ้มลู วเิคราะห ์วพิากษ์วจิารณ์ และเสนอแนะ 

9. มกีารจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทนัสมยั และสอดคล้องกบัประเดน็ที่ประเมนิ เพื่อ
ใหผ้ลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาและวเิคราะหต์นเองมคีวามถูกตอ้ง 

10. ประเมนิตนเองด้วยการเปรยีบเทียบการด าเนินงานและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิกับ
มาตรฐานและเกณฑท์ีห่น่วยงานและมหาวทิยาลยัก าหนด โดยแยกตามดชันี ตวับ่งชีคุ้ณภาพ 

11. มกีารบูรณาการผลการวเิคราะหต์นเองในดา้นต่างๆ และระดบัต่างๆ เขา้ด้วยกนัเพื่อสามารถ
หาขอ้สรปุทีเ่ป็นจดุแขง็และจดุอ่อนของตนเอง ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงานใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
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12. เป็นกระบวนการด าเนินงานทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏบิตังิานและมคีวามต่อเนื่อง โดย
มกีารน าผลการประเมนิตนเองไปปรบัปรุงการปฏบิตังิาน และเมื่อมกีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานไปได้ระยะ
หนึ่งกม็กีารด าเนินการประเมนิตนเองครัง้ใหม่ เพื่อน าผลการประเมนิตนเองไปปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 

13. น าเสนอดว้ยภาษาและรปูแบบหรอืระบบทีส่ามารถอ่านท าความเขา้ใจไดง้า่ย 
14. รายงานมสี่วนประกอบทีค่รอบคลุมและสอดคลอ้งกบักรอบของมาตรฐาน องคป์ระกอบคุณภาพ

และดชันีตวับ่งชีคุ้ณภาพทีก่ าหนดไวใ้นระบบการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก 
15. น าเสนอผลการประเมนิตามทีเ่กดิขึน้จรงิโดยไม่มบีดิเบอืน 

 
5. ประโยชน์ของการประเมินตนเองและการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

1. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดบัมคีวามกระตือรอืรน้และมวีธิกีารในการท างานที่
เป็นระบบและใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพของผลงานมากขึน้ 

2. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานแต่ละระดบัมคีวามเข้าใจตรงกันในการปฏิบตัิงานการ
เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่และการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานมคีวามพร้อมในด้านเอกสารในการรบัการตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอก 

4. การน าขอ้มลูและขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัจากการประเมนิไปใชใ้นการปฏบิตังิาน จะท าใหห้น่วยงาน
มผีลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และคุณภาพเพิม่ขึน้ 

5. คุณภาพการศกึษาโดยรวมของหน่วยงานและของสงัคมเพิม่สงูขึน้ 
6. หน่วยงานมคีวามพรอ้มในด้านเอกสารและในการรบัการประเมนิคุณภาพจากหน่วยงานอื่นทัง้

หน่วยงานภายในและภายนอก 
 
6. การก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรไีด้ก าหนดองค์ประกอบและตวับ่งชี้เพื่อการประเมนิ
คุณภาพในการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เป็น 9 องคป์ระกอบ ดงันี้   
 องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
 องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติ 
 องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 
 องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั 
 องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
 องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
 องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ 
 องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
 องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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7. ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 ใหค้ณะจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) โดยเรยีงตามล าดบั ดงันี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) 

เพ่ือรบัการประเมินคณุภาพภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 

คณะ……………..…………… 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

รอบการประเมินปี 2554 

 

 

 

วนั / เดือน / ปี (ท่ีรายงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
 

บทท่ี 1 โครงร่างองคก์ร 
1.1 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
1.2 ความสมัพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์ร 
1.3 สภาพการแขง่ขนั 
1.4 บรบิทดา้นกลยุทธ ์
1.5 ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

 
บทท่ี 2 ส่วนส าคญั 
          รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองค์ประกอบและตวับ่งชี ้
พรอ้มระบุจดุแขง็ แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะ
ในตอนทา้ยของแต่ละองคป์ระกอบ 
 
บทท่ี 3 ส่วนสรปุ 
          ตารางบันทึกคะแนนและผลการประเมินคุณภาพภายในของ
หน่วยงานระดบัคณะ (ตาราง ส.1 – ส.5 ดูรายละเอยีดตารางในภาคผนวก
ของคู่มอืประเมนิ)   
    
ภาคผนวก :  ตารางขอ้มลูพืน้ฐาน (Common data set) 
 

 

                         

 

      

 

  

  

 

บทท่ี 1 
โครงรา่งองคก์ร 

 

          1.1 สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
  บรกิารหลกั กระบวนการบรกิาร - พนัธกจิหลกั 
  ขอ้มลูพนกังาน 
  เทคโนโลยทีีใ่ช ้
  กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะ 

           1.2 ความสมัพนัธ์ภายในและภายนอกองคก์ร 
                   โครงสรา้งองคก์ร 

 กลุ่มผูร้บับรกิาร ความคาดหวงัของกลุม่ผูร้บับรกิาร          
           1.3 สภาพการแข่งขนั 

 ปจัจยัความส าเรจ็ของคณะเมื่อเทยีบเคยีงกบัคู่แขง่และ 
    หน่วยงานเทยีบเคยีง      

         1.4 บริบทด้านกลยทุธ ์
 ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์
 ความไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัในดา้นการใหบ้รกิารของคณะ 

           1.5 ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 
 วธิกีารปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

                กระบวนการประเมนิและการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร             

 

 

บทท่ี 2 

ส่วนส าคญั 
      

รายงานผลการด าเนินงานของคณะรายองคป์ระกอบและ     
ตวับง่ช้ี พร้อมระบจุดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควร
พฒันา และข้อเสนอแนะ ในตอนท้ายของแต่ละองคป์ระกอบ 

 
การเขยีนรายงานในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน

ของคณะรายตวับ่งชีต้ ัง้แต่ตวับ่งชีท้ี ่1.1 – 9.1 ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
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ตวัอย่าง ตวับ่งช้ี 1.1 (เชิงกระบวนการ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
  
เกณฑม์าตรฐาน : 

1.  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรชัญาหรอืปณธิานและพระราชบญัญตัสิถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั 
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2.  มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มกีารแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีนการสอน 

การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4.  มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตักิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวดั

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
5.  มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 
6.  มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 
8.  มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์

และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

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

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

6 หรอื 7 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

8 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 



70 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 
ข้อท่ี ผลการด าเนินงาน รายการหลกัฐานอ้างอิง 

1 ………………… 1.1.1.1 รายงานประจ าปี 2545 
2 ……………… 1.1.2.1 บนัทกึขอ้ความขออนุมตัิ

จดัฝึกอบรม 
8 ………………… 1.1.8.1 สรุปการประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิตักิาร 

 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : ..........  
ผลการด าเนินงาน จ านวนขอ้ ......... 
 

ล าดบัการระบหุมายเลขเอกสาร 
1.1.2.1  โดย 1.1  หมายถงึ   ล าดบัตวับ่งชี ้

    2 หมายถงึ ล าดบัขอ้ในตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ 
    1 หมายถงึ ล าดบัเอกสารตามขอ้ตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ 
  

ตวัอย่าง ตวับ่งช้ี 2.2 (เชิงปริมาณ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจยัน าเข้า 
  
เกณฑก์ารประเมิน : สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมนิจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1.  แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2.  แปลงค่าการเพิม่ขึน้ของค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑส์ถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 

1.  ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณสมบตัปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 
60 ขึน้ไป หรอื 

2.  ค่าการเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 
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ผลการด าเนินงาน : 
 ในปี 2554 คณะมอีาจารย ์........................... (เอกสารหมายเลข 2.2.1) 
 
การประเมินตนเอง (SAR) 
คะแนนการประเมนิครัง้นี้ : ..........  
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 
2.2.1  
 

ล าดบัการระบหุมายเลขเอกสาร 
2.2.1  โดย 2.2  หมายถงึ   ล าดบัตวับ่งชี ้

    1 หมายถงึ ล าดบัเอกสารของตวับ่งชี ้
 
วิธีการเขียนจดุแขง็ แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 ให้คณะระบุจุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และขอ้เสนอแนะในตอนท้ายของแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 
ข้อสรปุโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 2 

จดุแขง็  
1. คณะมรีะบบและกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร 
2. คณะมหีลกัสูตรและการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มกีารเรยีนการสอนแบบ Active 

Learning  
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรเพิม่หลกัสตูรนานาชาตทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรเดมิ 
 

จดุท่ีควรพฒันา   
 คณะมเีงนิสนบัสนุนงานวจิยัต่ออาจารยค์่อนขา้งต ่า 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรแสวงหาความร่วมมอืกบัองค์กรเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถหรอืความเชี่ยวชาญ
ของคณะ  
 
 

 



72 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. กระดาษ ขนาด A4 
2. พมิพด์ว้ยตวัอกัษร Browallia New ขนาด 16 หรอืแบบอื่นทีม่ลีกัษณะและขนาดทีเ่ทยีบเคยีงกนั 
3. กัน้ซา้ยและกัน้บนที ่2.5 เซนตเิมตร และกัน้ขวาและกัน้ล่างที ่2 เซนตเิมตร 
4. เขา้เล่มแบบกระดกูง ู
5. การเขา้เล่มใหถ่้ายเอกสารแบบหน้า - หลงั   
 

 

บทท่ี 3 
 

ส่วนสรปุ 
 

 

          ใชต้ารางบนัทกึคะแนนและผลการประเมนิ
คุณภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ  
(ตาราง ส.1 – ส.5 ดูรายละเอยีดตารางในภาคผนวก ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ตารางข้อมูลพืน้ฐาน (Common data set) print จาก

ระบบ CHE QA Online  
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บทท่ี 5  
เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินคณุภาพระดบัคณะ 

 
1. การประเมินคณุภาพระดบัคณะ  
 การประเมนิคุณภาพระดบัคณะเป็นการประเมนิเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของคณะ วธิกีาร
และหลกัการประเมนิคุณภาพเพื่อตดัสนิผลการจดัการศกึษาของคณะ มหาวทิยาลยัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
การตดัสนิผลการประเมนิคุณภาพระดบัคณะออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนที ่1 การประเมนิผลระดบัตวับ่งชี ้
 ส่วนที ่2 การประเมนิผลระดบัคณะ 
 
 ส่วนท่ี 1 การประเมินผลระดบัตวับ่งช้ี 
 การประเมนิผลระดบัตวับ่งชี้ เป็นการประเมนิโดยองิตามเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่าของตวับ่งชี้ ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยคณะจะต้องน าผลการด าเนินงานของคณะตามตวับ่งชี้เทยีบกบัเกณฑ์การ
ประเมนิของตวับ่งชี้นัน้เพื่อพจิารณาผลการด าเนินงานของคณะว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด โดยการวดัผล    
ตวับ่งชีเ้พื่อการประเมนิคุณภาพแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ (2) ตวับ่งชีเ้ชงิเชงิ
ปรมิาณ และ (3) ตวับ่งชีเ้พื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. ตวับ่งช้ีเชิงคณุภาพ 
 ตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ ๆ โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีเ้ป็น 5 
ระดบั มคีะแนนตัง้แต่ 1 ถงึ 5 การประเมนิจะนับจ านวนขอ้และระบุว่าผลการด าเนินงานไดก้ี่ขอ้ ไดค้ะแนน
เท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2. ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ 
 ตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณอยู่ในรปูของรอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่ ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถงึ 5 เป็นค่าต่อเนื่อง (มจีดุทศนิยม) ส าหรบัการแปลงผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ม ี2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

2.1 หาค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่จากผลการด าเนินงานในตวับ่งชี ้ 
2.2 น าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยมาแปลงเป็นคะแนน 1 ถึง 5 โดยท าการเทียบ

บญัญตัไิตรยางศ ์ทัง้นี้แต่ละตวับ่งชีจ้ะก าหนดค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่เท่ากบั 5 คะแนน ตามสตูร ดงันี้ 
 

 
 
 
 หลกัการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน สรปุไดด้งันี้ 

1. ผลการด าเนินงานเท่ากบัหรอืสูงกว่าค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5  
จะได ้5 คะแนน 

2. ผลการด าเนินงานต ่ากว่าค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณ
คะแนนทีไ่ด ้ตามสตูรขา้งตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

ค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่จากผลการด าเนินงานในตวับ่งชี้                                         
ค่ารอ้ยละหรอืค่าเฉลีย่ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 ของตวับ่งชีน้ัน้ ๆ 

X 5 
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 ตวัอย่างการค านวณ  
   ตวัอย่างท่ี 1 ก าหนดคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป ทัง้นี้คณะมผีลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชีไ้ดร้อ้ยละ 40  

    คะแนนทีไ่ด ้  = 
  

  
  X 5 = 3.33    

 
  ตวัอย่างท่ี 2 ก าหนดคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป ทัง้นี้คณะมผีลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชีไ้ดร้อ้ยละ 35 

    คะแนนทีไ่ด ้  = 
  

  
  X 5 = 5.83 ใหถ้อืว่าได ้5 คะแนนเตม็ 

 
 3. ตวับ่งช้ีเพ่ือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ให้คณะรวบรวมข้อมูลตามตวับ่งชี้ของ สมศ. โดยไม่นับเป็นคะแนนประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูมปีระสทิธผิล จงึได้ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
โดยพจิารณาจากขอ้มลูทีถู่กบนัทกึใน Common Data Set ของแต่ละตวับ่งชี ้ซึง่คณะต้องบนัทกึขอ้มลูให้
ครบถว้นและถูกตอ้งทุกช่องขอ้มลูและทุกตวับ่งชีจ้งึจะถอืว่าผา่นเกณฑก์ารเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ข้อปฏิบติัเร่ืองจดุทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่3 ตามหลกัการปดัทศนิยม (ตัง้แต่เลข 5 ขึน้ไปปดัขึน้) เช่น 72.364 เป็น 72.36  
 
 ส่วนท่ี 2 การประเมินผลระดบัคณะ 
 มหาวทิยาลยัแบ่งการประเมนิผลระดบัคณะออกเป็น 4 มติิ ได้แก่ (1) มติอิงค์ประกอบคุณภาพ    
(2) มิติมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (3) มิติด้านการบริหารจัดการ และ (4) มิติมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศกึษา (ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่6) ทัง้นี้ในการประเมนิผลดงักล่าว มหาวทิยาลยัได้
ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้5 ระดบั ดงันี้ (คิดคะแนนประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ.) 
   คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
   คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัพอใช ้
   คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัด ี
   คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัดมีาก 
 หมายเหต ุในกรณีท่ีคณะไม่มีผลการด าเนินงานในตวับ่งช้ีใด ให้ยกเว้นการประเมินตวับ่งช้ี
นัน้ และน าค่าน ้าหนักของตวับ่งช้ีท่ียกเว้นลบออกจากน ้าหนักตวับ่งช้ีทัง้หมด 
 
2. วิธีการกรอกคะแนนใน Template 
 มหาวทิยาลยัได้จดัท า Template กรอกคะแนนและประเมนิคุณภาพหน่วยงานระดบัคณะ โดย
จ าแนกเป็นตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตาราง ส.2 ผลการประเมนิ
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ตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ตาราง ส.3 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา ตาราง    
ส.4 ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ และตาราง ส.5 ผลการประเมนิตนเองตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมอืในการกรอกคะแนนและประเมนิคุณภาพหน่วยงานระดบั
คณะ ทัง้นี้จะไดแ้สดงรายละเอยีดและวธิกีารกรอกคะแนน ดงันี้ 

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

2. คณะน าผลการด าเนินงานที่ได้แต่ละตวับ่งชี้มากรอกเฉพาะ Template ตาราง ส.1 ผลการ
ประเมนิรายตวับ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ โดย 

 ช่องที ่(1) ใหค้ณะระบุเป้าหมายของตวับ่งชี ้โดย 
- ตวับ่งชีเ้ชงิคุณภาพ ใหร้ะบุเป็นจ านวนขอ้ของเกณฑท์ีก่ าหนดไวเ้ป็นเป้าหมาย  
- ตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณ ใหร้ะบุรอ้ยละหรอืสดัส่วนทีก่ าหนดไวเ้ป็นเป้าหมาย 

  ช่องที่ (2) เฉพาะตวับ่งชี้เชงิปรมิาณ ให้คณะกรอกตวัเลขทีเ่ป็นตวัตัง้และตวัหารตามสูตร
การค านวณของตวับ่งชี้ ทัง้นี้ถ้าเป็นสูตรการค านวณหาค่ารอ้ยละ ให้คณะกรอกตวัตัง้เป็นตวัเลขที่คูณ 100 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
  ช่องที ่(3) ใหค้ณะกรอกผลลพัธ ์โดย 

- ตวับ่งชี้เชงิคุณภาพ ให้กรอกจ านวนขอ้และขอ้ที่ด าเนินการได้ตามเกณฑก์าร
ประเมนิ 

- ตวับ่งชีเ้ชงิปรมิาณ ใหก้รอกตวัเลขทีไ่ดจ้ากการค านวณในช่องที ่(2) 
  ช่องที ่(4) ใหค้ณะกรอกคะแนนโดยน าผลลพัธใ์นช่องที ่(3) เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิของ
ตวับ่งชี ้
 

ตวัอยา่งตาราง ส.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตวับ่งชีคุ้ณภาพ 
เป้าหมาย 

(1) 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมนิ 

(4) 
ตวัตัง้ ผลลพัธ ์

(% หรอืสดัส่วน) 
(3) 

ตวัหาร 
(2) 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 5 ขอ้ 1,2,3 (3 ขอ้) 3 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 รอ้ยละ 50 4000 รอ้ยละ 80 5 

50 
 

3. เมือ่คณะกรอกเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน และคะแนนการประเมนิในตาราง ส.1 เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ ผลการประเมนิจะถูกค านวณโดยอตัโนมตัไิปยงัตาราง ส.2 ถงึ ส.5 โดยคณะจะไดค้ะแนนเฉลีย่ผลการ
ประเมนิจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ มาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา และมุมมองดา้นการบรหิาร
จดัการ 
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บทท่ี 6 
การวิเคราะหต์วับง่ช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ มาตรฐานการศึกษา 

ระดบัอดุมศึกษา และมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 

1. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพตามองคป์ระกอบคณุภาพ 9 ด้าน 
สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกัที่ส าคญั 4 ประการ คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การให้บรกิาร

ทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และมพีนัธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการที่จะ
สนับสนุนให้การขบัเคลื่อนพันธกิจหลกับรรลุเป้าหมายได้ คือ (1) ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ (2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3) การบรหิารและการจดัการ (4) การเงินและ
งบประมาณ และ (5) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ซึ่งพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนับสนุนจะต้อง
ท างานเชื่อมโยงบรูณาการทุกเรื่องเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จงึจะส่งเสรมิใหก้ารจดัการศกึษา
ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทัง้พนัธกิจหลกัและพนัธกจิสนับสนุน 
ได้แก่ (1) ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ (2) การผลติบณัฑติ (3) กิจกรรมการ
พฒันานักศกึษา (4) การวจิยั (5) การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม (6) การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
(7) การบรหิารและการจดัการ (8) การเงนิและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ดงันัน้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา จงึได้ก าหนด     
ตวับ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 9 ด้าน ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในบทที่ 3 
เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของ
สถาบนัแต่ละแห่ง ซึง่สามารถสรปุไดต้ามตารางที ่6.1 
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ตารางท่ี 6.1 องคป์ระกอบคณุภาพ 9 ด้านและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
จ านวนตวับง่ช้ี 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์
1. ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์
    และแผนการด าเนินการ 

- ตวับ่งชีท้ี ่1.1 - 

2. การผลติบณัฑติ ตวับ่งชีท้ี ่2.2, 2.3 
 และ 2.5  

ตวับ่งชีท้ี ่2.1, 2.4, 2.6 
และ 2.7 

ตวับ่งชีท้ี ่2.8  

3. กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา - ตวับ่งชีท้ี ่3.1 และ 3.2 - 
4. การวจิยั ตวับ่งชีท้ี ่4.3 ตวับ่งชีท้ี ่4.1 และ 4.2 - 
5. การบรกิารทางวชิาการแก่

สงัคม 
- ตวับ่งชีท้ี ่5.1 และ 5.2 - 

6. การท านุบ ารงุศลิปะและ
วฒันธรรม 

- ตวับ่งชีท้ี ่6.1 - 

7. การบรหิารและการจดัการ 
- 

ตวับ่งชีท้ี ่7.1, 7.2, 7.3 
และ 7.4 

- 

8. การเงนิและงบประมาณ - ตวับ่งชีท้ี ่8.1 - 
9. ระบบและกลไกการประกัน  

คณุภาพ 
- ตวับ่งชีท้ี ่9.1 - 

รวม 4 18 1 
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2. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษาแห่งชาตมิหีน้าทีพ่จิารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศกึษาทีส่อดคลอ้ง
กบัความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของ
ชาติ ลงวนัที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย 
มาตรฐานฉบบันี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑติ มาตรฐานด้าน
การบรหิารจดัการการอุดมศกึษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 
บณัฑติระดบัอุดมศกึษาเป็นผู้มคีวามรู ้มคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละ

พฒันาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้พื่อการด ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสุขทัง้ทางร่างกายและ
จติใจ มคีวามส านึกและความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1. บณัฑติมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรยีนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏบิตัิงานและสร้างงานเพื่อพฒันาสงัคมให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบั
สากล 

2. บณัฑติมจีติส านึก ด ารงชวีติ และปฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบโดยยดึหลกัคุณธรรม
จรยิธรรม 

3. บณัฑติมสีุขภาพดทีัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ มกีารดูแลเอาใจใส่รกัษาสุขภาพของตนเอง
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอดุมศึกษา 
มกีารบรหิารจดัการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอุดมศึกษาอย่างม ี  

ดุลยภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มกีารบรหิารจดัการการ

อุดมศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึความหลากหลาย และความเป็นอสิระทางวชิาการ มาตรฐาน
นี้มตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1. มกีารบรหิารจดัการบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามยดืหยุ่นสอดคล้อง
กบัความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมี
อสิระทางวชิาการ 

2. มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้ มกีารจดัการศกึษาผ่านระบบและวธิกีารต่ างๆ อย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 

3. มรีะบบการประกนัคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อยา่งต่อเนื่อง 
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ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  การด าเนินงานตามพนัธกจิของ
การอุดมศึกษาทัง้ 4 ด้านอย่างมดีุลยภาพ โดยมกีารประสานความร่วมมอืรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของ   
ชุมชมและสงัคมในการจดัการความรู ้มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1. มหีลกัสูตรการเรยีนการสอนที่ทนัสมยั ยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบัความต้องการทีห่ลากหลาย
ของประเภทสถาบนัและสงัคม โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน แบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
เน้นการเรยีนรูแ้ละการสรา้งงานดว้ยตนเองตามสภาพจรงิ ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มกีารประเมนิ และใชผ้ลการ
ประเมนิเพื่อพฒันาผู้เรยีน และการบรหิารจดัการหลกัสูตรตลอดจนมกีารบรหิารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

2. มกีารวจิยัเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรพัยส์นิทางปญัญาที่เชื่อมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม ตามศกัยภาพของ
ประเภทสถาบนั มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อ
พฒันาความสามารถในการแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาชาตขิองสงัคมและประเทศชาต ิ

3. มกีารให้บรกิารวชิาการที่ทนัสมยั เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมตาม
ระดบัความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบนั มกีารประสานความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของสงัคม และ
ประเทศชาต ิ

4. มกีารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน พฒันา เผยแพร่วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจ และความภาคภูมใิจในความเป็นไทย มกีารปรบัใชศ้ลิปะ วฒันธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

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

และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 
1. มกีารแสวงหา การสรา้ง และการใชป้ระโยชน์ความรู ้ทัง้ส่วนทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเทศ 

เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมฐานความรู ้
2. มกีารบรหิารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลกัการวิจยัแบบบูรณาการ หลกัการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้หลกัการสรา้งเครอืข่ายและหลกัการประสานความร่วมมอืรวมพลงัอนัน าไปสู่สงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้

ดงันัน้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จงึสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกับก าดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถาบนั     
แต่ละแห่งดงัปรากฏในตารางที ่6.2 
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ตารางท่ี 6.2 มาตรฐานการอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตวับง่ช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับง่ช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับง่ช้ีด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

1. มาตรฐานดา้นคณุภาพบณัฑติ - - ตวับ่งชีท้ี ่2.8 
2. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการ

การอดุมศกึษา 
ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาล

ของการบรหิารการอดุมศกึษา 

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

และ 9.1 
- 

ข. มาตรฐานดา้นพนัธกจิของการ
บรหิารการอดุมศกึษา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2, 
2.3, 2.5 
 และ 4.3 

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

- 

3. มาตรฐานดา้นการสรา้งพฒันา
สงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแหง่
การเรยีนรู ้

- 
ตวับ่งชีท้ี ่4.2 
 และ 7.2 

- 

รวม 4 18 1 
 

3. ตวับ่งช้ีตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสามารถตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการด าเนินงาน

อย่างครอบคลุมและมสีมดุลระหว่างมุมมองการบรหิารจดัการด้านต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้านคอื ดา้นนักศกึษาและ  
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงนิ และดา้นบุคลากร การเรยีนรู ้รวมถึงนวตักรรม จงึ
สามารถกระจายตวับ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้านลงในมุมมองดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวขา้งต้น ดงัปรากฏ
ในตารางที ่6.3 
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ตารางท่ี 6.3 มมุมองด้านการบริหารจดัการท่ีส าคญัและตวับ่งช้ีตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมองด้านบริหารจดัการ 
ตวับง่ช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับง่ช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับง่ช้ีด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

1. ดา้นนกัศกึษาและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

- 
ตวับ่งชีท้ี ่2.6, 2.7, 3.1, 

3.2, 5.1 และ 5.2 
ตวับ่งชีท้ี ่2.8  

2. ดา้นกระบวนการภายใน 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5 

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

และ 9.1 
- 

3. ดา้นการเงนิ ตวับ่งชีท้ี ่4.3 ตวับ่งชีท้ี ่8.1 - 
4. ดา้นบุคลากร การเรยีนรู้

และนวตักรรม 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 และ 2.3 ตวับ่งชีท้ี ่4.2 และ 7.4 - 

รวม 4 18 1 

 
4. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คณะกรรมการการ อุ ดมศึกษา ได้ จัดท ามาต รฐ านสถาบัน อุ ดมศึกษา  ต ามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร ลงวนัที ่12 พฤศจกิายน  2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตัง้ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล มาตรฐานฉบบันี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คอื มาตรฐานด้านศกัยภาพและความ
พรอ้มในการจดัการศกึษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา และก าหนด
กลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาเป็น 4 กลุ่ม ดงัรายละเอยีดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดบัปรญิญาตร ีกลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัขัน้สูง
และผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะปรญิญาเอก 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอกี มาตรฐานละ  
4 ดา้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 

1.1 ด้านกายภาพ 
 สถาบนัอุดมศึกษามอีาคารที่ประกอบด้วยลกัษณะส าคญัของอาคารเรยีนที่ดี มหี้องครบทุก
ประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า จ านวนนักศกึษาในแต่ละหลกัสูตร และจ านวนนักศกึษาตามแผนการรบั
นักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทัง้ต้องจดัให้มหี้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน     
มคีรภุณัฑป์ระจ าอาคาร ครภุณัฑก์ารศกึษา และคอมพวิเตอรจ์ านวนเพยีงพอต่อการจดัการศกึษา 
 ทัง้นี้ อาคารและบรเิวณอาคารตอ้งมคีวามมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ หรอืความจ าเป็นอย่าง
อื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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1.2 ด้านวิชาการ 
สถาบนัอุดมศึกษามศีกัยภาพและความพร้อมในการปฏบิตัิภารกิจด้านวชิาการสอดคล้องกับ

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของสถาบนัอุดมศกึษาและแผนผลติบณัฑติที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บณัฑติโดยรวม มหีลกัประกนัว่าผู้เรยีนจะได้รบัการบรกิารการศกึษาที่ด ีสามารถแสวงหาความรู้ได้
อย่างมคีุณภาพ สถาบนัต้องมกีารบรหิารวิชาการที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสทิธผิลทัง้ในด้านการ
วางแผนรบันกัศกึษาและการผลติบณัฑติ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การประเมนิผล การเรยีนรู ้การ
ประกนัคุณภาพการเรยีนการสอน และการพฒันาประปรงุการบรหิารวชิาการ 

1.3 ด้านการเงิน 
สถาบนัอุดมศกึษามคีวามพรอ้มดา้นการเงนิทัง้งบการเงนิและงบทีจ่ าแนกตามกองทุน มแีผนการ

เงนิทีม่ ัน่คง เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศกึษาได้ตามพนัธกจิและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
รวมทัง้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อุดมศกึษา สถาบนัมกีารจดัท ารายงานการเงนิทีแ่สดงถงึการไดม้าของรายได ้รายรบั การจดัสรร การใชจ้่าย
ที่มปีระสทิธภิาพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอย่างชดัเจน รวมทัง้การน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมนิและ
วเิคราะห์ความเสี่ยง มรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานควบคู่ไปกบัการใช้เงนิทุก
ประเภท และมรีะบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

1.4 ด้านการบริหารจดัการ 
สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ ค่านิยม 

ไปสู่การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และพนัธกจิที่ก าหนดไว ้โดยมี
สภาสถาบนัท าหน้าทีก่ ากบั นโยบาย การด าเนินการตามแผนการบรหิารบุคลากร การบรหิารงบประมาณ
และทรพัย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จดัให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทัง้ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีก่ าหนดไว้ มกีาร
เผยแพรผ่ลการก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบรหิารจดัการของผูบ้รกิารทุกระดบัสู่ประชาคม
ภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีป่ระกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส หลกัความ
รบัผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมสี่วนรว่ม และหลกัความคุม้ค่า 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ยอ่ยดา้นต่างๆ 4 ดา้น 

2.1 ด้านการผลิตบณัฑิต 
สถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการรบันักศกึษาเขา้เรยีนทีม่คีุณสมบตัแิละจ านวนตรงตามแผนการรบั

นกัศกึษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลติบณัฑติอยา่งมคีุณภาพ สถาบนัผลติบณัฑติไดต้ามคุณลกัษณะ 
จดุเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนด และจดัใหม้ขีอ้สนเทศทีช่ดัเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่อง
หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน คณาจารยท์ีส่่งเสรมิการจดักจิกรรม การพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอก
หลกัสตูร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา 

 
 
 



83 
 

2.2 ด้านการวิจยั 
สถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินพนัธกจิด้านการวิจยัอย่างมคีุณภาพ ประสทิธภิาพและภายใต้

จุดเน้นเฉพาะ โดยมกีารด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มกีารบรหิารจดัการเพื่อส่งเสรมิและ
สนบัสนุนคณาจารย ์นกัวจิยั บุคลากรใหม้สีมรรถนะในการท าวจิยั ส่งเสรมิและสรา้งเครอืข่ายการท าวจิยักบั
หน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์ และงานรเิริม่สร้างสรรค์ที่มคีุณภาพ       
มปีระโยชน์ สนองยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมได้ในวงกวา้ง
และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมเป้าหมายทัง้ในวงกว้างและ

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่อาจให้บรกิารโดยการใชท้รพัยากรร่วมกนั
ทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลได้ในหลายลกัษณะ อาท ิการให้ค าปรกึษา การศกึษาวจิยั การค้นคว้า
เพื่อแสวงหาค าตอบให้แก่สงัคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ต่างๆ การจดัให้มกีารศึกษา
ต่อเนื่องบรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป การให้บรกิารทางวชิาการนี้สามารถจดัในรปูแบบของการใหบ้รกิารแบบ
ให้เปล่า หรอืเป็นการให้บรกิารเชงิพาณิชยท์ี่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรอืเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันา
และปรบัปรงุเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ 

2.4 ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
สถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมของชาตทิัง้ในระดบัหน่วยงาน

และระดบัสถาบนั มรีะบบกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
จดัการเรยีนการสอนโดยตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรยีนและบุคลากรของสถาบนัได้รบัการปลูกฝงัให้มี
ความรู ้ตระหนกัถงึคุณค่า เกดิความซาบซึง้และมสีุนทรยีะต่อศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องจรรโลงความดงีามในการด ารงชวีติและประกอบอาชพี มวีถิชีวีติที่ปรารถนาและเรยีนรู้วธิกีาร
จดัการวฒันธรรมและวถิชีวีติทีไ่มพ่งึปรารถนาได ้สถาบนัมกีารควบคุมการด าเนินงานดา้นนี้อย่างมคีุณภาพ
และประสทิธภิาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
สถาบนั 

ดงันัน้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา จงึสามารถ
กระจายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษาย่อยแต่ละดา้น เพื่อให้
สถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการกบัก าดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละ
แห่ง ดงัปรากฏในตารางที ่6.4 
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ตารางท่ี 6.4 มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

ตวับง่ช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับง่ช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับง่ช้ีด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพรอ้มในการจดั
การศกึษา 
1) ดา้นกายภาพ 
2) ดา้นวชิาการ 

 
3) ดา้นการเงนิ 
4) ดา้นการบรหิาร

จดัการ 

 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 และ 2.3 

 

 
 
 

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

 
 
 

- 
- 

 
- 
- 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกจิ
ของสถาบนัอดุมศกึษา 
1) ดา้นการผลติบณัฑติ 
 
 
2) ดา้นการวจิยั 
 
3) ดา้นการใหบ้รหิารทาง

วชิาการแกส่งัคม 
4) ดา้นการท านุบ ารงุ

ศลิปะและวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่4.3 

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

 
 
 

ตวับ่งชีท้ี ่2.8 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม 4 18 1 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนรว่มในการ
ประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐาน
คุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 
25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

   X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมายเหตุ 
 สถาบนัอุดมศกึษาอาจก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ 
หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอยีดของหลกัสูตร ทัง้นี้ หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศกึษาทุกระดบัคุณวุฒติ้องมผีลการด า เนินการที่
บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ ัง้หมดอยู่ในเกณฑด์จีงึจะได้รบัการเผยแพร่หลกัสูตรทีไ่ดม้าตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑก์ารประเมนิผ่าน คอื มกีารด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 
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ภาคผนวก ข 
ตารางบนัทึกคะแนนและผลการประเมินคณุภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ 
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ตารางบนัทึกคะแนนและผลการประเมินคณุภาพภายในของหน่วยงานระดบัคณะ 
 

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( % 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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ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( % หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 8.1 
    

ตวับ่งช้ี 9.1         
รวมคะแนนการ

ประเมิน 
      

 
 
 
 
 

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  

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

เฉล่ียรวมทุก 
ตวับง่ช้ีของ 

ทุกองคป์ระกอบ 
       

   ผลการประเมิน        
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการ
อดุมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1        
มาตรฐานท่ี 2        
มาตรฐานท่ี 2 ก        
มาตรฐานท่ี 2 ข        
มาตรฐานท่ี 3        
เฉล่ียรวมทุก 
ตวับง่ช้ีของทุก
มาตรฐาน 

       

ผลการประเมิน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมาย
เหตุ 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

       

ด้านกระบวนการภายใน        
ด้านการเงิน        
ด้านบคุลากรการเรียนรู้และ
นวตักรรม 

       

เฉล่ียรวมทุก 
ตวับง่ช้ีของทุกมุมมอง 

       

ผลการประเมิน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 



94 
 

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
 
  
  
  
  

หมาย
เหตุ 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพรอ้ม 
   ในการจดัการศึกษา 

       

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

       

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต        
   (2) ด้านการวิจยั        

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

       

   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม 

       

 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2        
 เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน        
 ผลการประเมิน        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้ง 
                    ปรบัปรงุเรง่ดว่น 

   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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ภาคผนวก ค 
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในของ 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 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร / // // // 
2.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก // // // // 
2.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ // // // // 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน   / / / / 
2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ / / / / 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  / / / / 
2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของ

บณัฑติ  
/ // / // 

2.8 ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัใหก้บั
นกัศกึษา  

/ / / / 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา   
3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูข่าวสาร  / / / / 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา    / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั  
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  // / // / 
4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ / // / // 
4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ

นกัวจิยั 
//* //* //* //* 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม / / / / 
5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม / / / / 
/ = ตวับ่งชีร้ว่มและเกณฑร์่วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั 
// = ตวับ่งชีร้ว่มแต่มเีกณฑเ์พิม่เตมิหรอืแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบนันัน้   
* = แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
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ท่ี ตวับ่งช้ี ข 
ค 
(1) 

ค 
(2) 

ง 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั  / / / / 
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู ้ / / / / 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ / / / / 
7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ / / / / 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  / / / / 
/ = ตวับ่งชีร้ว่มและเกณฑร์่วมกนัทุกกลุ่มสถาบนั 
// = ตวับ่งชีร้ว่มแต่มเีกณฑเ์พิม่เตมิหรอืแตกต่างเฉพาะกลุ่มสถาบนันัน้   
* = แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
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ภาคผนวก ง 
กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

และการแบ่งกลุ่มสถาบนั 
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กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551- 2565) 
 กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา
และแกป้ญัญาอุดมศกึษาทีไ่รท้ศิทาง ซ ้าซอ้น ขาดคุณภาพ และขาดประสทิธภิาพ โดยใชก้ลไกการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการกล่าวคอื ใหม้กีารสรา้งกลไกการประเมนิ
คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกจิของสถาบนั ซึ่งมพีื้นที่บรกิารและจุดเน้นระดบัการศกึษาที่ต่างกนั 
รวมทัง้มพีนัธกจิและบทบาทในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศต่างกนัตามความหลากหลาย ทัง้
การพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกจิรวมถงึการกระจายอ านาจในระดบัท้องถิน่ การขบัเคลื่อนภาคการผลติ
ในชนบท ท้องถิ่นและระดบัประเทศจนถงึการแข่งขนัในระดบัโลกาภวิตัน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม
เหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงอุดมศกึษา และส่งผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมนีัยส าคญั 
อาท ิสามารถสรา้งความเป็นเลศิไดต้ามพนัธกจิของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อกลยุทธก์ารพฒันาประเทศ
ดขีึน้ ส่งผลเชงิบวกต่อการผลติ พฒันาการท างานของอาจารย ์สามารถปรบัจ านวนของบณัฑติในสาขาที่
เป็นความต้องการของสงัคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบนัอุดมศกึษาในกลุ่มเหล่านี้มกีลไกร่วมกนัในการ
ประกนัคุณภาพ เพื่อให้นักศกึษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกนัได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาว
การประเมนิคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรบัรองวทิยฐานะ (accreditation) ที่นักศกึษาและสาธารณะใหค้วาม
เชื่อถอื เป็นฐานและเงื่อนไขในการจดัสรรงบประมาณของรฐั และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทัง้การ
โอนยา้ยหน่วยกติ 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศกึษาเป็น 4 กลุ่ม คอื 
 กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบนัที่เน้นการผลิตบณัฑติระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี
จดัการฝึกอบรมสนองความต้องการท้องถิน่ เพื่อเตรยีมก าลงัคนที่มคีวามรูเ้ขา้สู่ภาคการผลติจรงิในชุมชน 
เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติอนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑติระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงในระดบัภูมภิาค สถาบนัมบีทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงาน ธุรกจิ และบุคคล
ในภมูภิาค เพื่อรองรบัการด ารงชพี สถาบนัอาจมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะ
ระดบัปรญิญาโทดว้ยกไ็ด ้
 กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายความถงึ สถาบนัที่เน้นการผลติบณัฑติเฉพาะทางหรอืเฉพาะ
กลุ่มสาขาวชิา ทัง้สาขาวชิาทางวทิยาศาสตรก์ารภาพ  วทิยาศาสตรช์วีภาพ สงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตร ์
รวมทัง้สาชาวชิาชพีเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการท าวทิยานิพนธห์รอืการวจิยั หรอืเน้นการผลติบณัฑติที่
มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชพีระดบัสูง หรอืเน้นทัง้สองด้าน รวมทัง้
สถาบนัอาจมบีทบาทในการพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร สถาบนัในกลุ่มนี้อาจจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื ค1 เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบับณัฑติศกึษา และ ค2 เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี
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 กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สูงและผลิตบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก 
หมายความถงึ สถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก และเน้นการ
ท าวทิยานิพนธ์ และการวจิยัรวมถึงการวจิยัหลงัปรญิญาเอก สถาบนัเน้นการผลติบณัฑติที่เป็นผู้น าทาง
ความคดิของประเทศ สถาบนัที่มศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนอุดมศกึษาไทยให้อยู่แนวหน้าระดบัสากล มุ่ง
สรา้งองคก์รความรูท้ฤษฎ ีและขอ้คน้พบใหมท่างวชิาการ 
 ดงันัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจงึต้องสร้างกลไกการประเมนิคุณภาพให้สอดรบักับการ
แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
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ภาคผนวก จ 
ค าสัง่แต่งคณะกรรมการยกร่างและมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
เพ่ือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
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